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Títol : Primera trobada -Ecoloucos- 

 

Data: 04 /02/2012 

         

  Participants:  

Ecoloucos (Poliana, Gisele, Mili, Geiza, Ane, Eane), 

Cristina, Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota) 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:30 

   

 

Ubicació: CasAzul i Mirante II 

       Activitat plantejada inicialment:              

                                                                                                                                                    

-Joc de coneixença: Activitat plantejada per tal de conèixer i aprendre els noms dels 

diferents participants (Ecoloucos). Inicialment, els diferents participants es col·loquen en 

rotllana. Un d'ells agafa un cordill, diu el seu nom i amb quin animal o planta es sent 

identificat. A continuació llença un extrem del cordill (subjectant l'altre extrem en tot 

moment) cap a un altre participant. Cada noi/a repeteix aquesta acció, sense deixar anar 

en cap moment el cordill. Quan s'arriba a l'últim participant, s'ha creat una teranyina 

amb el cordill. Per tal de desfer la teranyina, cada jugador ha de dir el nom i l'ésser viu 

amb què s'ha identificat el noi/a que li ha llençat el cordill, i retornar-li aquest. De tal 

manera que, mentre cada participant intenta recordar el que ha dit la persona anterior a 

ell/a, a poc a poc es va desfent la teranyina.     

                                                                                                                                                                                   

-Explicació i mostra del joc del Twister: De tots els jocs elaborats en aquest 

projecte, el del Twister és el més visual, per aquest motiu s'ha decidit mostrar-lo en la 

primera trobada. Es tracta no només d'ensenyar el taulell sinó també de fer l'explicació 

del funcionament i les adaptacions pensades per tal que sigui, alhora, un joc divertit i 

educatiu.                                                                                                                               

-Caminada i elaboració preguntes Twister: S'ha pensat en l'elaboració conjunta 

d'algunes de les preguntes del Twister a partir d'una caminada pels voltants de Serra 

Grande (cal definir el lloc). 

       Desenvolupament i adaptacions:    

                                                                                                                                                                                                            

-Joc de coneixença: S'ha realitzat a dins la CasAzul degut al temps. Els participants 

s'han assegut al voltant d'una taula.            

                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Explicació dels jocs: Els Ecoloucos han mostrat interès en el projecte, per tant, 

finalment s'ha decidit explicar de manera més explícita tots els jocs. S'han explicat un 

per un tots els jocs (excepte el dels sacs), el seu funcionament, el punt d'elaboració en 

què es troben (acabats o no) i, sobretot, com i quan es requereix l'ajuda dels Ecoloucos 

per acabar-los. Durant tota l'explicació s'ha fet èmfasi en la necessitat de la seva 

participació en el projecte.                  

                                                                                              

- Caminada al Mirador Mirante Serra Grande II: Ha parat de ploure i s'ha decidit fer 

una petita caminada fins al Mirador Mirante Serra Grande II. Aquest es situa a 15 minuts 

de la CasAzul. No s'han pogut elaborar preguntes pel Twister però la caminada ha servit 

per conèixer millor al grup. Després de visitar el mirador, els Ecoloucos han ensenyat a 

NA la represa de Serra Grande, situada al costat de la plaça del poble. 
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Observacions:         

                                                                                                                                                                                                                          

Algun dels Ecoloucos no ha pogut assistir a la primera trobada per diversos motius. Tot i 

això, han vingut més participants dels que s'esperava. Se'ls ha vist molt motivats i amb 

ganes de fer moltes coses. Ha sorprès molt positivament que nois/es d'aquesta edat 

tinguin motivació per realitzar activitats de caràcter ambiental i social, i, sobretot, que ho 

facin de forma totalment voluntària.                                                                                                                                                  

Degut a la pluja s'ha hagut de modificar els plans i adaptar la caminada (fer-la més curta 

i per dins el poble). Quan s'anava cap al Mirador ha arribat un altre Ecolouco: en 

Rodrigo. 
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Títol : Primera trobada -Ecolouquinhos- 

 

Data: 11/02/2012 

         

  Participants: Ecoloucos (Jamille i Eane), 

Ecolouquinhos (Geisy, Eloiza Santres, Ivano, Vimilcius, 

Wanessa, Jailane, Elaine, Thatyana i Jeandson), 

Natureza Ativa ( Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:00 

   

 

Ubicació: Maná 

       Activitat plantejada inicialment:      

                                                                                                                                                           

En aquesta trobada no es planeja cap tipus d’activitat ja que aquesta està preparada per 

la Cris, responsable de conduir el grup d'Ecolouquinhos. La funció principal de la sortida 

és establir el primer contacte amb els Ecolouquinhos. 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                       

                                                                                                                                 

-Visita Maná: S’ha visitat el terreny de Manà. Empresa que es dedica a l’agricultura, 

paisatgisme i a la vessant social. L’objectiu que la responsable dels Ecolouquinhos  ha 

volgut aconseguir en aquesta trobada ha estat que, s'aprengui més sobre temes de 

paisatgisme, agricultura i flora en general. 

En primer lloc, s’ha conegut el projecte que es desenvolupa amb dones amb menys 

recursos. Es fan tallers de costura per tal que aquestes aprenguin a cosir i així puguin 

vendre els seus propis treballs. 

Durant la sortida també s'han visitat tots els vivers de plantes ornamentals, arbres 

fruiters, arbres natius, mudes, de creació de llavors...Finalment el guia ha acompanyat el 

grup fins al riu Tijuipe tot passant per un petit sender. Un cop allà  s'ha plantat un arbre 

entre tots, i els participants que han volgut s'han banyat al riu.  

 

- Presentació del nostre projecte: Abans de finalitzar l’excursió s'ha demanat a les 

Ecoloucas que acompanyaven al grup que expliquessin quina era la funció de Natureza 

Ativa a Bahia i quines possibles intervencions es realitzarien amb el grup 

d’Ecolouquinhos. No obstant, ha acabat essent Natureza Ativa l'encarregada de concloure 

aquesta presentació. 

 

Observacions:                          

                                                                                                                                                                                  

La primera trobada amb els Ecolouquinhos ha estat molt positiva.  

Al principi no volien mantenir un contacte molt fort amb Natureza Ativa. El fet que 

l'idioma  sigui el portuguès, dificulta una mica la comunicació. 

A mesura que el matí ha anat avançant aquesta connexió s'ha fet més forta. La 

presència de dues persones del grup Ecoloucos i el fet que ja existís una relació entre 

elles ha fet que els Ecolouquinhos tinguessin cada vegada més facilitat en relacionar-se 
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amb el grup Natureza Ativa. 

 

 

 

A l'hora de banyar-se al riu, la relació entre tot el grup ja ha sigut més forta. Els 

Ecolouquinhos han explicat coses del seu país, han mostrat fruites que Natureza Ativa no 

coneixia, etc. 

 

El moment més difícil ha sigut  al final de tota l’excursió. S'ha demanat a les Ecoloucas 

que expliquin als participants la funció de NA a Bahia, no obstant, els Ecolouquinhos 

estan cansats i la furgoneta que ens retorna a casa ja ha arribat.  

Quan es retorna a la CasAzul es queda que el dissabte  25 de febrer es tornarà a fer una 

excursió amb ells i amb dos Ecoloucos més, acompanyant el grup. 
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Títol : Creació de fotos Joc  Bones Pràctiques -

Ecoloucos- 

 

Data:14/02/2012 

         

  Participants: Ecoloucos (Geiza, Jayne, Poliana, 

Danrley, Gisele, Marilia, Jamile i Gildeen), Natureza 

Ativa (Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:30 

   

 

Ubicació: Entre Sargi i Barra 

       Activitat plantejada inicialment 

 

- Realitzar el joc del macarró a la CasAzul: Aquest joc consisteix en formar dos 

grups, un fa la funció de lladres i els altres de policies. Els que fan de lladres s’han 

d’amagar un paper en alguna part del seu cos. Quan es dóna el tret de sortida, els 

lladres han d'arribar a l’altra banda d’on ells es troben (terreny dels policies) sense que 

aquests els interceptin el paper. 

 

- Mímica: Quan s’acaba el joc del macarró tots els que tenen un paper, l’han d’obrir i 

representar amb mímica l’acció que hi ha representada.  

 

- Fotografiar les accions: Es fa una petita caminada i, amb els objectes que es trobin i  

les mímiques que hagin fet, hauran de representar les bones pràctiques i tirar una 

fotografia per així tenir les imatges pel joc de les bones pràctiques.  

 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                  

                                                                                                                                    

- Explicació del joc de les bones practiques: S’ha agafat el bus direcció a la platja de 

Sargi per tal de poder realitzar-hi totes les activitats programades. Un cop s’ha baixat del 

bus i, abans d’arribar a la platja, s’ha explicat el joc de les bones pràctiques. S’ha 

informat als Ecoloucos que durant la caminada que es realitzarà pensin possibles bones 

pràctiques per tal que després es puguin fotografiar.     

                                                                                                                                                                                                                  

- Jocs a la desembocadura del riu: Un cop s’ha arribat a Barra, a la desembocadura 

del riu, s’han fet dos grups. A uns se’ls ha donat el paper de les bones pràctiques i als 

altres, no. S’ha explicat que el grup que no té paper ha d’atrapar a les persones que sí 

que en tenen i que aquestes últimes, els hi han de donar el paper com a penyora.  El 

terreny s’ha delimitat només en l’espai que ocupa el riu. L’activitat s’ha repetit però, 

aquesta vegada, els que no tenien paper ara sí que en tenen, i al contrari. 

Un cop finalitzada l’activitat s’han obert els papers i els participants han conegut quines 

bones pràctiques tenien a la mà. Se’ls ha explicat que durant el camí de tornada a Sargi 

hauran de simular l’activitat que tenen representada en el paperet així se’ls podrà tirar 

una fotografia. 

Abans d'emprendre la caminada de tornada, els Ecoloucos han proposat de jugar a un 

joc típic entre els joves de la zona. 

 

- Tornada a Barra caminant: Al llarg de la caminada s’han tirat les fotografies 

corresponents a: una alimentació sana, pràctica d’esport i anar amb bicicleta. 

 

- Parada a la “pousada”: S’ha parat a una ““pousada”” per prendre un suc i així parlar 
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dels dies que es podrà tornar a quedar i proposar diferents llocs on realitzar aquestes 

trobades. També s’ha repartit un qüestionari, que ha realitzat Natureza Ativa, on els 

Ecoloucos han de respondre unes preguntes.  

S’ha parlat de les activitats que properament es volen realitzar com ara, fer les  

preguntes pel joc del twister. Ells han proposat que escriuran aquestes preguntes darrere 

del qüestionari. 

 A la “pousada” s’ha aprofitat per tirar la fotografia de plantar un arbre i de tirar la 

brossa a les escombraries. 

Finalment s’ha quedat que el dia 24 de febrer ens tornarem a trobar i que la Cris ja 

informarà del lloc i l’hora. 

                                                                                                                                                 

       

Observacions:               

                                                                                                                                                                                             

Es podria catalogar la segona trobada amb els Ecolucos com a molt positiva però, 

inicialment caòtica. Al no saber el lloc on es faria l’excursió ni saber quants Ecoloucos 

vindrien, ha dificultat el desenvolupament de les activitats. 

Això ha fet canviar tots els jocs plantejats i haver de fer canvis sobre la marxa. 

Els Ecoloucos han estat molt entregats amb les activitats i també han sigut ells els qui 

han proposat de fer jocs típics d’ells. 

La Cris ens ha facilitat molt el fet de poder programar una altra trobada i el fet de poder 

escollir entre tots els llocs on ens agradaria anar a fer les properes activitats. 

Un altre fet rellevant ha estat que quan se'ls hi ha entregat els qüestionaris han estat 

d’acord en respondre'ls i també han estat ells qui han proposat de pensar les preguntes 

del twister i escriure-les darrere del full per enllestir feina. 
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Títol: Joc dels sacs - Ecoloucos- 

 

Data: 24/02/2012 

         

  Participants:                                                                                                                   

Ecoloucos (Rodrigo, Marília, Jamille, Geiza, Poliana), 

Ecolouquinhos (Ivano), Cristina, Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 8:45 

 

  

 

Hora final: 12:00 

   

 

Ubicació: Escola Dendé 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                

- Explicació i realització del Joc dels Sacs: Seguint les indicacions de la fitxa tècnica, 

s'explicarà i es realitzarà el joc del sacs amb la seva corresponent avaluació.              

                                                                                  

 - Dinar: Elaboració d'un picnic amb menjars típics de Catalunya                                                                                                                                                               

  

Desenvolupament i adaptacions:            

                                                                                                                                                              

-Joc dels sacs: Inicialment es col·locaven els sacs en fila, un al costat de l'altre. Quan 

s'ha posat en pràctica el joc, s'ha decidit col·locar els sacs per tota la zona, de manera 

desordenada, per tal de fer el joc més dinàmic. S'han repartit el mateix nombre 

d'imatges per nen, en total 6 per participant.      

                                                                                                                                                                                                                                                  

-Posada en pràctica del joc dels sacs: el joc s'ha desenvolupat amb normalitat; en 

tot moment els Ecoloucos han mostrat interès i han participat de manera activa. En 

alguna ocasió, s'han donat casos de vergonya a l'hora de fer mímica drets davant de 

tothom, en aquest cas, la mímica s'ha realitzat des del lloc, asseguts. 

                                                                                                                                                                                                                               

-Ordenació de les idees principals a recordar:s'ha donat èmfasi a tots aquells 

coneceptes més importants a recordar. Així els Ecoloucos podran dur a terme aquest joc 

amb els Ecolouquinhos i transmetre els coneixements principals.         

                                                                                                                                                                                             

-Caminada fins al riu Tijuipinho: al principi, no s'havia contemplat la possibilitat de 

fer una petita excursió per així completar l'activitat. Una vegada s'ha finalitzat el joc dels 

sacs, s'ha proposat fer una petita caminada fins al riu Tijuipinho i prendre un bany. La 

majoria dels Ecoloucos s'hi han apuntat, dos d'ells s'han quedat a l'escola per preparar la 

taula pel picnic.                                                           

                                                                                                                                              

-Picnic: s'ha portat truites de patates, amanida, macedònia i suc de goiaba i mango. 

Tots els participants han menjat de tot. Han comentat que tot estava molt bo, en concret 

la truita de patates. Una vegada dinats, cada un dels participants ha rentat el seu plat. 

                                                                                                                                                                                                      

-Descans: Després del picnic, s'ha aprofitat per xerrar una estona amb els Ecoloucos i 

compartir opinions.  

       

Observacions:                                      

                                                                                                                                                                                              

Durant tota l'activitat ha participat un Ecolouquinho, l'Ivano. Cal destacar que la seva 

participació ha sigut activa. Es tracta d'un nen que mostra molt d'interès pel medi 

natural i a més també presenta molts de coneixements.                                                                                                                                                      

S'ha programat una trobada amb els Ecoloucos, el pròxim dimarts per tal de realitzar 
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com una espècie de guió del joc dels sacs. D'aquesta manera els serà més fàcil realitzar 

aquest joc amb els Ecolouquinhos. Aquest fet demostra un interès per part de certs 

participants del grup  envers el projecte d'educació ambiental.                                                                                                                                                                                                                    

La Cris ha comentat que, a la pròxima trobada, parlarà seriosament amb el grup  

Ecoloucos per tal de saber els participants que realment volen participar. En el descans 

final, s'ha parlat de música. Alguns Ecoloucos han anotat grups de música brasilers per 

tal que Natureza Ativa els pugués conèixer. Aquest fet ha ajudat a enfortir la relació 

entre els Ecoloucos i Natureza Ativa .                                                                                                                        



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES DE CAMP 
 

-11- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

 

Títol : Joc dels sacs - Ecolouquinhos- 

 

Data: 29/02/2012 

         

  Participants:  Ecolouquinhos (Jailane, Wanessa, 

Vinícius, Vinícius, Ryan, Jeandson, Renata, Eloiza, Ana 

Lima i Elaine), Ecoloucos (Geiza, Jayne, Neto i Jamile), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 08:45 

 

  

 

Hora final: 11:45 

  

  

 

Ubicació: Juerana Milagrosa 

       Activitat plantejada inicialment:                                             

 

En aquesta trobada no s’ha planejat cap tipus d’acció ja que, seran els Ecoloucos, els 

encarregats de dur a terme totes les activitats pels Ecolouquinhos. 

La funció que realitzarà Natureza Ativa serà, únicament, d’avaluació i presa d’informació 

pel seu posterior anàlisis. 

  

Desenvolupament i adaptacions:         

                                                                                                                                            

- Trobada a la plaça de Serra Grande: Entre dos i tres quarts de 9, s’han trobat els 

grups d’Ecolouquinhos, Ecoloucos i Natureza Ativa a la plaça de Serra Grande. Allà, una 

furgoneta ha dut el grup fins a la Fazenda Juerana Milagrosa.  

 

- Arribada a la Fazenda Juerana Milagrosa: S’ha arribat a la fazenda Juerana 

Milagrosa pels voltants de les 9 del matí. Tothom s’ha concentrat dins la casa per tal de 

decidir el lloc on es realitzarien les activitats. Finalment s’ha acordat que el millor lloc per 

dur-ho a terme era a un petit mirador molt proper a la casa.  

 

- Desenvolupament del joc dels sacs: Un cop instal·lats a dalt del mirador, els 

Ecoloucos han començat a explicar l’activitat que es duria a terme. Un cop finalitzada 

l'activitat, tot el grup ha retornat cap a la casa per tal d'anar a prendre un bany a la 

represa de la finca.  

 

- Bany: S’ha anat a una petita represa, ubicada al costat de la casa. Allà s’han menjat 

varies fruites, que els propis Ecolouquinhos agafaven dels arbres. Els Ecoloucos han sigut 

els encarregats de vigilar als més petits dins de l’aigua i d'ajudar a aquells que no saben 

nedar. Mentre tot el grup es banyava, dos Ecoloucos i la Cris han anat a preparar 

l'esmorzar. 

 

- Petit esmorzar: S’ha fet un petit cercle en uns troncs que hi havia molt a prop de la 

casa. Allà, els Ecoloucos han servit un petit esmorzar. Quan tothom ha acabat de 

menjar, els dos Ecoloucos que no han preparat l'esmorzar, han sigut els encarregats de 

rentar els plats utilitzats. A tres quarts de 12, ha arribat el transport per tornar a Serra 

Grande. Durant la tornada, dins la furgoneta, s’han cantat cançons infantils per tal de fer  

el trajecte més amè. 
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Observacions:                        

                                                                                                                                                                                                   

Ha fet molt bon temps, fet que ha permès desenvolupar totes les activitats a l’aire lliure. 

El lloc on s’han realitzat els jocs ha estat molt adequat, permetent que tots els materials 

que s’havien d’usar pel joc es poguessin instal·lar sense cap problema. 

La disponibilitat d’espai de la finca també ha facilitat la realització de totes les activitats. 
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Títol : Joc de l'Oca -Ecoloucos- 

 

Data: 01 / 03 / 2012 

         
  

Participants: Ecoloucos (Neto, Poliana, Mariana, 

Gleidiane, Jayne, Marília, Eane, Jamille, Geiza, 

Danrley), Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria), Cris 

 Hora inici: 09:30 

 
  

 

Hora final: 12:30 

 
  

 

Ubicació: Cabana Brazuka 

       Activitat plantejada inicialment:          

                                                                                                                                                                                       

En el planejament previ de l'activitat, s'ha acordat que s'agruparan els participants de 

forma que s'obtinguin quatre grups.              

                                                                                                                                                                                                       

Elaboració de les fitxes: els diferents grups han de crear la fitxa que utilitzaran 

posteriorment per jugar a l'Oca. Per fer-ho poden utilitzar qualsevol tipus de material 

que trobin en la zona on es realitza l'activitat. S'explica que en el joc de l'Oca cada fitxa 

representa un agricultor, per tant, han d'intentar crear una fitxa que tingui alguna relació 

amb aquest.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Joc de la Oca: quan cada grup ha creat la seva fitxa es comença a jugar a l'Oca. Només 

es comentaran les caselles amb fotografia el primer cop que els participants hi caiguin.   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Joc del mocador amb fruites: un cop acabat el joc de la Oca, s'ha acordat realitzar el 

joc del mocador dins l'aigua. Es distribueixen els participants en dos grups, els grups es 

situen dins l'aigua, a una distància equivalent d'un punt central on es col·loca una 

persona subjectant un mocador amb el braç estirat. Es dóna a cada jugador el nom 

d'una fruita, repetint els mateixos noms als dos grups (de manera que a cada grups hi 

ha una persona per a cada fruita). La persona que subjecta el mocador diu el nom d'una 

fruita, els dos participants amb aquest nom han de córrer per agafar el mocador i tornar 

al seu punt inicial sense ser atrapats per l'equivalent de l'altre grup (persona amb la 

mateixa fruita). La persona que no agafa el mocador o la persona que és atrapada, 

queda eliminada, i ha de donar el nom de la seva fruita a un altre company del seu grup 

(de manera que aquest passa a tenir 2 noms). El joc finalitza quan algun grup queda 

sense participants.           

                                                                                                                                                                                          

Gimcana d'avaluació: un cop finalitzat el joc del mocador, es fa una gimcana amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits en el joc de la Oca. Mentre es juga al 

mocador, una de les organitzadores amaga les pistes de la gimcana per la zona on es 

realitza l'activitat.  

                                                                                                                                                                                          

Dinar i avaluació activitat Ecolouquinhos 29/02/2012: durant el dinar s'ha decidit 

fer l'avaluació de l'activitat realitzada el dia 29/02 amb els Ecolouquinhos, la primera en 

què els Ecoloucos van actuar com a educadors. Aquesta es planteja inicialment 

preguntant-los com es van sentir ells, què en pensen del funcionament de l'activitat... 

Posteriorment se'ls comenta tant els aspectes bons com els dolents des del punt de vista 

de Natureza Ativa. 
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Desenvolupament i adaptacions:                  

                                                                                                                                                                

Elaboració de les fitxes: s'han distribuït els participants en dos grups de 3 i dos grups 

de dues persones. Aquests han disposat de 5 minuts per elaborar les fitxes. Han utilitzat 

materials naturals com fulles, llavors, cocos... i els han adaptat per crear fitxes que 

representen diferents objectes relacionats amb la figura de l'agricultor: una muda, un 

facão...                         

                                                                                                                                     

Joc de la Oca: s'ha jugat a la Oca durant més temps del previst, aproximadament tres 

quarts d'hora. Per intentar que algun dels equips arribés al final del joc, al cap de mitja 

hora s'han eliminat les caselles amb les que s'utilitza el "rombe d'oportunitats" (mirar 

fitxa tècnica). Tot i així, cap dels equips aconseguia acabar. S'ha intentat també anular la 

funció de les escales però els participants s'hi han oposat rotundament. Els diferents 

equips han recorregut el taulell més de 5 vegades abans de que l'equip guanyador 

arribés al final.          

                                                                                                                                                                        

Joc del mocador: no s'ha realitzat degut a que els participants estaven molt interessats 

i motivats amb el joc, per tant, no s'ha trobat necessari fer un descans.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gimcana d'avaluació: s'han pogut amagar les pistes mentre es jugava a l'Oca ja que la 

partida ha durat més temps de l'esperat. Aquestes s'han amagat per l'espai del Brazuka, 

en 4 punts diferents. En un inici, alguns dels participants no han entès el funcionament 

de la gimcana però se'ls ha anat explicant de forma més individual mentre jugaven.                                                                                                         

 

Dinar i avaluació activitat Ecolouquinhos 29/02/2012: s'ha realitzat l'avaluació 

únicament amb els quatre Ecoloucos que van participar en la trobada amb els 

Ecolouquinhos però aquesta s'ha fet davant de tot el grup. Els quatre Ecoloucos han 

estat d'acord en que els conceptes que s'intenten transmetre als Ecolouquinhos tenen 

una dificultat elevada. Per tal que els Ecolouquinhos puguin entendre millor el que se'ls 

vol ensenyar cal buscar un llenguatge i una forma d'explicar més simple. Tots han 

comentat que la trobada va anar molt bé però que el joc dels sacs té una reflexió massa 

complexa i que, per això, en algun moment els va costar captar l'atenció dels nenes/es. 

Se'ls ha comentat la necessitat de que els Ecoloucos que realitzen l'activitat amb els 

Ecolouqinhos hagin assistit a la trobada on se'ls ha ensenyat el joc i que, alhora, és 

important que siguin els mateixos que han realitzat la traducció del rotero. D'aquesta 

manera aprendran millor els conceptes i els podran transmetre de forma més clara i 

efectiva. Han estat d'acord en que aquest aspecte era molt important. 

       

Observacions:            

                                                                                                                                                                                                

Hi ha hagut un Ecolouco (Gildeon) que ha marxat al cap de 15 minuts de començar amb 

l'activitat. Aquest va assistir a la sortida del dia 14/02/2012 a la platja de Barra. És un 

noi força diferent de la resta d'Ecoloucos ja que no viu a Serra Grande (viu a la platja) i 

prové d'una familia rural. És una persona molt reservada i degut a que mostra interessos 

molt diferents a la resta, no està gaire integrat al grup. Per al nostre projecte, és molt 

interessant la seva presència dins del grup d'Ecoloucos ja que pot aportar coneixements i 
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inquietuds molt diferents a la resta de nois/es. Durant les pròximes setmanes s'intentarà 

integrar-lo i aproximar-lo al grup perquè continuiï participant en les diferents activitats.                                                                                                                                                                       

Els Ecoloucos s'han divertit moltíssim amb el joc de l'Oca.  

 

 

Han rigut molt, han estat molt motivats durant tota la partida i han presentat molta 

competitivitat per aconseguir  

guanyar. Durant l'avaluació del dia 29/02/2012, han reconegut que venien a fer 

l'activitat amb poques ganes i pensant que seria un dia molt avorrit, però que ha sigut 

totalment al contrari. S'han divertit molt i han comentat que els jocs realitzats fins ara 

els estan agradant molt. 
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Títol : Joc de l'Oca -Ecolouquinhos- 

 

Data: 7/03/2012 

         
  

Participants: Ecolouquinhos (Eloiza, Vinicius, Renata, 

Elane, Wanessa, Kaliane, Jailane, Jeanderson), 

Ecoloucos (Geiza, Jamille, Danrley), Natureza Ativa 

(Berta, Núria, Carlota), Cris 

 Hora inici: 10:20 

 
  

 

Hora final: 11:30 

 
  

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Activitat plantejada inicialment:                             

                                                                                                                                                

Les activitats plantejades estan basades en observar l'aplicació que fan els Ecoloucos del 

joc de l' Oca amb els Ecolouquinhos. S'ha acordat intervenir el mínim possible durant 

l'activitat per tal que siguin els propis Ecoloucos els que resolguin les diferents dificultats 

amb les que puguin anar-se trobant. Per tal de preparar la trobada, s'ha dut a terme 

prèviament la traducció de les normes del joc, aquesta s'ha fet amb tres Ecoloucas: la 

Geiza, la Jamille i la Eane.                                                                                                                                                   

L'activitat plantejada inicialment consta de tres parts:          

                                                                                                                                  

- Creació de quatre grups. Cada un d'aquests grups ha d'elaborar la seva pròpia fitxa 

per jugar a l'Oca.                                    

                                                                                                                                                                                            

- Joc de l'Oca             

                                                                                                                                                                                                                                

- Realització de la gimcana (amb els mateixos grups del joc) per tal d'avaluar el 

funcionament de l' Oca.                                                                                                                                                                                                                                           

Durant tota l'activitat els Ecoloucos s'encarreguen d'aplicar i explicar el funcionament del 

joc. 

       

Desenvolupament i adaptacions:       

                                                                                                                                      

L'activitat plantejada inicialment ha hagut de ser totalment modificada degut a la manca 

de temps. L'horari establert per començar l'activitat eren les 9 del matí. Degut a un 

retràs amb l'autobús, els Ecolouquinhos no han arribat a la finca Ouro verde fins a les 

10:20h. Aquest fet ha marcat completament el funcionament de l'activitat ja que s'ha 

hagut de realitzar amb només 45 minuts el que estava previst fer al llarg de dues hores.                                                                                                                                                                        

A l'arribar a la finca, els Ecolouquinhos s'han banyat al riu, fet que encara ha retardat 

més l'inici de l'activitat.      

                                                                                                                                                                                                               

- Elaboració de les fitxes: no s'ha realitzat aquesta part de l'activitat. Mentre els 

nens/es es banyaven, Natureza Ativa ha buscat quatre objectes naturals que els equips 

han utilitzat posteriorment per jugar a la Oca.             

                                                                                                                                                                                                                      

- Joc de la Oca: no s'ha pogut finalitzar el joc per manca de temps. S'ha comentat als 

Ecoloucos la necessitat d'acabar el joc sense que cap dels equips hagués aconseguit 
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arribar al final. Aquests hi han estat d'acord. Han comentat les caselles amb fotografia 

on encara no havia caigut cap equip i s'ha donat per finalitzat el joc.    

 

 

                                                                                                                                                                                               

- Gimcana d'avaluació: aquesta activitat també ha estat totalment marcada per la 

manca de temps. No s'ha realitzat en grup com s'havia plantejat sinó que, els diferents 

participants han jugat de forma desorganitzada, sense mantenir els 4 grups inicials com 

s'havia previst. Al finalitzar la gimcana els Ecoloucos han comentat les imatges de les 

diferents pistes del joc però, sense donar la importància necessària als resultats 

obtinguts per cada grup. 

 

       

Observacions:       

                                                                                                                                                                                                               

És molt important remarcar que l'activitat s'ha vist totalment alterada i marcada per la 

manca de temps. S'ha realitzat el que s'havia previst però de forma molt ràpida i, 

algunes parts de l'activitat no s'han pogut finalitzar. Cal dir també que aquesta situació 

una mica caòtica ha afectat molt al comportament dels Ecolouquinhos. Estaven molt més 

alterats que en les altres trobades i el fet d'haver de fer totes les activitats de pressa i 

corrents ha fet augmentar la sensació de estrés i caos. Tot i així, els Ecoloucos han 

mostrat una actitud molt positiva i recursos per resoldre situacions complicades. Durant 

tota la trobada, han utilitzat el “rotero” traduït el dia anterior. La Eane no ha pogut 

assistir a la trobada amb els Ecolouquinhos, enlloc d'ella ha vingut en Danrley. Aquest no 

havia fet la traducció del rotero però ràpidament ha entès el funcionament de l'activitat.                                                                                                                                                                                  

Ha participat en la trobada una Ecolouquinha nova: la Kaliane. Inicialment ha mostrat 

interès però a mitja partida s'ha apartat del grup i no ha participat més en les activitats. 
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     Títol : Joc del Memory -Ecoloucos- 

 

Data:10/03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Jayne Souza, Mª Mariana 

S.de Almeida; Cleiton, Evey da Silva, Geiza Bonfim, 

Danrley Santana, Netinho, Eane Souza, Jalidiane Bispo 

Nascimento, Jamille), Cris i Natureza Ativa (Núria, 

Berta i Carlota). 

 Hora inici: 09:30 

 

  

 

Hora final: 12:50 

   

 

Ubicació: Cachoeira de Tijuipe 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                       

-Joc Memory: La idea inicial és arribar i trobar un lloc on poder dur a terme el joc del 

Memory. Una vegada aquest finalitzi, es deixarà uns minuts perquè cada participant 

pugui observar les fruites i arbres penjats a la lona blanca.   

                                                                                                                                                                                        

-Joc del mocador: Per aquest joc, els 2 grups es col·oquen a fora de l'aigua. La persona 

que aguanta el mocador està a dins de l'aigua a una distància equitativa entre els 2 

grups. A un grup se li donen les imatges de les fruites i/o plantes, i a l'altre grup  les 

imatges dels arbres.                                                                  

 - Temps lliure per prendre un bany                                        

                                                                                                    

 - Concurs amb les preguntes del  twister: Es fan dos grups, grup A i B. A cada grup 

se li dóna uns deu minuts perquè pensi preguntes relacionades amb flora/fauna, vida a 

Bahia, agricultors i conservació del medi. Prèviament se'ls llegeix 4 preguntes d'exemple 

de les que ja s'havien pensat pel joc del Twister.                                                                                                                                                                                                       

Es planteja el joc de la següent manera: quan Natureza Ativa llegeix una pregunta, el 

grup A i B ha d'intentar responde; si planteja la pregunta el grup A, ha de respondre 

Natureza Ativa i el grup B,i si la pregunta és formulada pel grup B, han de respondre el 

grup A i Natureza Ativa. Per a poder respondre, un participant de cada grup dels que 

participa, ha de córrer cap a un arbre/objecte que estarà situat a una distància X dels 

dos grups. El primer que arriba a l'arbre/objecte és el que pot respondre. Cada pregunta 

encertada suma un punt. Abans que els participants de cada grup corrin a tocar l'objecte 

per respondre, se'ls deixa uns 5 segons perquè pensin, en grup, la possible resposta, i 

només després del so de la pandereta poden córrer a respondre.                                                                                                                                                                                                                        

- Dinar 

       
Desenvolupament i adaptacions:    

                                                                                                                                                                  

-Arribada i caminada: Es fa una caminada amb els Ecoloucos al llarg d'un camí que 

rodeja la cascada. A continuació, els Ecoloucos prenen un bany. Mentrestant, Natureza 

Ativa busca una zona viable per fer el  joc del  memory, i preparar aquest joc.     

                                                                                                                                    

-Joc del Memory: Tot i que al cap d'una estona de començar a jugar el joc del memory 

comencen a caure gotes, dóna temps de finalitzar el joc. Es donen uns minuts perquè els 

Ecolocos puguin observar la lona amb les imatges de les fruites i els arbres.           

                                                                                                                                                               

-Bany a la cascada: Els Ecoloucos prenen un altre bany a la cascada, mentre que 

Natureza Ativa pensa com dur a terme el joc del mocador, doncs a la cascada no és 

possible ja que els Ecoloucos es podrien fer mal (té moltes pedres i una entrada difícil ).  
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-Joc del mocador: Finalment para de ploure i es decideix fer el  joc del mocador a fora 

de l'aigua.       

                                                                                                                                                                                                                                   

-Dinar          

 

                                                                                                                                                                                                                          

-Comentari de la última trobada amb Ecolouquinhos a la Fazenda Ouro Verde: 

Els Ecoloucos que van participar-hi coincideixen en que els Ecolouquinhos estaven molt 

dispersos i no mostraven massa interès amb el fonament del joc.     

                                                                                                                                                              

-Preguntes Twister: Com que no dóna temps de realitzar les preguntes del Twister en 

forma de concurs, mentre s'està esperant el bus es decideix, de manera informal, llegir 

algunes preguntes als Ecoloucos a veure si saben la resposta, i també per veure si els hi 

venen al cap altres preguntes que puguin servir també pel joc.  

 

       Observacions:              

                                                                                                                                                                                                      

La trobada en si ha anat molt bé. S'ha hagut d'adaptar les activitats en funció del temps 

i de l'estat meteorològic, no obstant, les activitats que s'han dut a terme han permès 

obtenir els resultats previstos inicialment. Els Ecoloucos, a més, han mostrat interès per 

les activitats fet que ha ajudat a la realització d'aquestes. Caldrà pensar més endavant 

amb la realització d'activitats a dins de l'aigua, doncs els hi agrada molt. També, els 

Ecoloucos creuen que realitzar activitats a dins de l'aigua amb els Ecolouquinhos seria un 

punt que afavoriria la motivació d'aquests durant els jocs. 
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Títol : Joc del Memory -Ecolouquinhos- 

 

Data:14 /03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Ecolouquinhos (Jeandson, Vinicius, Ryan, Vinicius, 

Thatyana, Elaine, Ana Lina, Eloiza, Vanessa, Renata, 

Jailane), Cris i Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria). 

 Hora inici: 09.00 

 

  

 

Hora final: 11.30 

   

 

Ubicació:Sargi i Serra Azul 

       Activitat plantejada inicialment:    

                                                                                                                                                                  

-Trobada:Trobar-se a la platja de Sargi i dirigir-se cap a la “pousada” Serra Azul.     

                                                                                                               

-Joc del Memory: Entregar el rotero als Ecoloucos i deixar que aquests prossegueixin a 

preparar el material per al joc (lona, posar fitxes cap per avall) i a realitzar la primera 

part de l'activitat   

                                                                                                                                                                                                                                           

-Joc del mocador:dirigir-se a una zona amb aigua per dur a terme la segona part de 

l'activitat            

                                                                                                                                                                                                                                                 

-Esmorzar i temps lliure 

       Desenvolupament i adaptacions:        

                                                                                                                                                               

-Trobada: trobada, a les 09:00 a les jangades de la platja de Sargi.             

                                                                                                                  

 -Bany a la platja: S'ha deixat una estona perquè els Ecolouquinhos prenguessin un 

bany a la platja.                                               

                                                                                                                                           

-Joc del Memory: S'ha anat cap a la “pousada” Serra Azul i s'ha fet seure als nens al 

voltatn d'una taula. S'ha donat el "rotero" als Ecolocos i mentre ells explicaven el joc, 

Natureza Ativa ha ajudat en el muntatge d'aquest (penjar lona i col·locar imatges). Tot i 

que el joc s'havia pensat per col·locar les parelles al terra de cap per avall, a la 

“pousada” hi havia una taula molt gran amb bancs, i s'ha decidit realitzar l'activitat a la 

taula. A continuació, els Ecoloucos, sense ajuda externa, s'han ocupat del seguiment i 

del bon funcionament del joc.  

                                                                                                                                                 

-Joc del mocador: Han sigut els Ecoloucos els encarregats d'explicar-lo i dur-lo a 

terme. A l'hora de repartir les imatges als diferents nens per al joc del mocador, 

Natureza Ativa ha comentat que seria millor escollir poques imatges ja que així el joc 

seria més ràpid (els nens tenien moltes ganes de banyar-se).     

                                                                                                                                                                                                                  

- Temps lliure per prendre un bany a la piscina i esmorzar.         

                                                                                                       

- Reunió per organitzar aspectes referents a les pròximes trobades 

d'Ecoloquinhos: S'ha decidit que la següent trobada serà el dimarts a les 17h de la 

tarda a la CasAzul.                                

                                                                                                                                                                                                     

- Balanç general de l'activitat: S'ha aprofitat, al final, per fer un balanç general del 

dia, aquí la Geiza ha comentat que hi havia 2 Ecolouquinhos que no es portaven massa 

bé i que no tenia ganes d'estar avisant-los tota l'estona. També s'ha aprofitat per parlar 

sobre els diferents llocs on seria possible anar de cares a la pròxima trobada amb els 

Ecoloucos, el divendres 16 de març. 
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Observacions: L'activitat ha anat molt bé. Continua fallant l'atenció dels Ecolouquinhos 

ja que potser els hi falta una mica més d'interès en les activitats. Els Ecoloucos, cada 

vegada estan més implicats amb les activitats. En Cleiton té molts de recursos que ha 

utilitzat per a jugar amb els nens durant el temps lliure.  A la trobada havien d'assistir 

tres Ecoloucos, però finalment només n'han assistit dos. 
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Títol : Joc del Twister -Ecoloucos- 

 

Data:16/03/12 

         

  Participants: Ecoloucos (Cleiton, Jeiza, Jamille, Eane, 

Jayne, Marília, Gleidiane), Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 09:00 

 
  

 

Hora final: 14:00 

   

 

Ubicació: CasAzul i Cachueira 

do Mato 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                            

- Joc del twister:  Aplicació del joc del Twister seguint les normes marcades a la fitxa 

tècnica d'aquest. No es pot plantejar el lloc ni la forma com es durà a terme el joc ja 

que, cap propietari de “fazendes, pousades”... ha respòs la nostra petició. 

 

- Dinar: Fer un picnic a la CasAzul 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

Desenvolupament i adaptacions:                                 

                                                                                                                                   

- Joc del twister: El joc s’ha desenvolupat a la CasAzul. Un dels grups tenia menys 

participants responent preguntes. El joc ha seguit el desenvolupament planejat 

inicialment. 

 

- Puntuació: Alhora de restar puntuació per col·locar-se en una posició errada dins el 

taulell, després de tocar la pandereta, s’ha decidit fer-ho de forma aproximada, ja que 

canviaven de posició tant ràpid que no era possible observar tots els errors 

 

- Activitat posterior: S’ha anat fins a la “Cascada del mato”. La Cris no ens ha 

acompanyat ja que havia de marxar. S’ha retornat a la CasAzul per dinar.  

       

Observacions:                                             

                                                                                                                                                                   

Com que cap propietari de “fazendes, pousades”… ha respòs la petició per anar a 

desenvolupar l'activitat al seu terreny, s'ha acabat realitzant a la CasAzul. Tot ha 

funcionat molt bé. Els participants s'han mostrat molt interessats i s'han divertit molt en 

el moment en què havien de canviar de posició. També han comentat que hi ha 

preguntes més fàcils que d'altres. Quan la Cris ha marxat, ha deixat a Natureza Ativa 

amb tota la responsabilitat del grup. Els Ecoloucos han proposat d'anar  fins a la Cascada 

do Mato. L'excursió ha resultat molt positiva.                                                                                                                                                          

Títol : Joc del Twister -Ecolouquinhos- 

 

Data: 20/03/12 
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  Participants: Ecolouquinhos ( Wanessa, Jailane, 

Jeanderson, Sol, Anna, Renata, Vinicius, Eloiza ), nens 

convidats a l'activitat (Zaira i Hailêx), Ecoloucos 

(Gleideane i Jamille), Cris i Natureza Ativa (Carlota, 

Núria i Berta) 

 Hora inici: 17:00 

 

  

 

Hora final: 18:15 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:                 

                                                                                                                                                   

En aquesta trobada no s’ha planejat cap tipus d’acció ja que seran els Ecoloucos, els 

encarregats de dur a terme totes les activitats pels Ecolouquinhos. Tot i això, l'activitat 

que es realitzarà serà el joc del Twister. 

La funció que realitzarà Natureza Ativa serà, únicament, d’avaluació i presa d’informació 

per el seu posterior anàlisis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

Desenvolupament i adaptacions:              

                                                                                                                                                            

- Joc del Twister: S’han realitzat dos grups. Dins del grup, uns s'han col·locat a dins el 

taulell i els altres a fora. No obstant, tots poden respondre preguntes . Les preguntes les 

han realitzat els Ecoloucos. 

La pandereta, element que dinamitza el joc, s’ha deixat de banda ja que els Ecoloucos, 

han comentat que dificultaria molt el seguiment de l’activitat per part dels 

Ecolouquinhos.  

Quan els participants que estaven fora del taulell ja havien respòs unes quantes 

preguntes, els Ecoloucos els han fet posar a dins el taulell, i els de dins, a fora responent 

preguntes. Aquest procediment s’ha repetit varis cops. 

 

- Puntuacions: No s’ha utilitzat puntuacions en tot el joc. Tot i que els Ecoloucos es 

varen oblidar d'aquesta part del joc, Natureza Ativa no ho ha comentat ja que hagués 

alentit l'activitat.         

                                                                                                                                                       

 - Berenar 

       

Observacions:      

                                                                                                                                                                                                

El joc ha començat amb molts pocs participants. S’ha convidat a tres nens que hi havia a 

la CasAzul, externs al grup d'Ecolouquinhos. L’edat d’aquests no arribava als 7 anys. 

Els Ecoloucos han anat adaptant el joc a les necessitats dels participants, eliminant o 

incorporant elements per tal de facilitar l’activitat. 

Quan el joc ja havia començat, han arribat més Ecolouquinhos. Aquests s'han afegit en 

un dels grups sense saber de què anava el joc. A mesura que s’anaven fent preguntes, 

anaven entenent la dinàmica del  joc. 

El resultat de les respostes del joc ha estat molt positiu. Tot i això , en molts casos, els 

Ecolouquinhos responien sense pensar. 

Títol : Joc de les Bones pràctiques -Ecoloucos- 

 

Data: 24/03/2012 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES DE CAMP 
 

-24- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

         

  Participants: Ecoloucos (Jeiza, Cleiton, Marília, 

Gildeon, Rodrigo, Jayne), Natureza Ativa (Núria, Berta 

i Carlota), Cris, Valeria, Diana 

 Hora inici: 14:30 

 

  

 

Hora final:17:30 

   

 

Ubicació: Fazenda Diana 

       Activitat plantejada inicialment:                    

                                                                                                                                                      

- Realització d'un joc introductori: La propietària de la “Fazenda” (Diana), realitza 

activitats d'educació alternativa amb nens i adults. Aquestes es centren en jocs que 

permetin desenvolupar la vessant més artística i creativa de les persones. S'ha acordat 

que la Diana farà l'explicació d'un d'aquests jocs i es realitzarà com a activitat prèvia al 

joc de les bones pràctiques.                  

                                                                                                                                                                                                               

- Joc bones pràctiques: l'activitat prevista és la realització del joc de les bones 

pràctiques. En la primera part del joc ,es divideixen els participants en dos grups per tal 

de fer una gimcana. La gimcana consta de 5 proves diferents (una per a cada bona 

pràctica). Cada grup ha d'obtenir punts per aconseguir els diferents fragments de les 

fotos de les bones pràctiques. En la segona part del joc el grup guanyador ha de montar, 

sobre la lona, el trencaclosques amb els diferents fragments de la fotografia de la bona 

pràctica corresponent.        

                                                                                                                                                                                                 

- Avaluació joc bones pràctiques: als participants se'ls reparteix una fitxa amb 

diverses imatges per tal d'avaluar els conceptes ensenyats durant el joc. Se'ls deixen 5 

minuts per respondre la fitxa.  

                                                                                                                                                                              

- Berenar: al acabar l'activitat es berenarà.                                                                                                                                                   

       

Desenvolupament i adaptacions:        

                                                                                                                                                                 

- Joc introductori: aquest ha consistit en un joc de confiança. Els diferents participants 

es col·loquen en dues files paral·leles, una davant de l'altre. Cada jugador estira els 

braços davant seu i a l'alçada del cap, de manera que quedi una distància aproximada 

d'un pam entre braç i braç. Amb els braços estirats, els participants es col·loquen 

intercal·lats un de cada fila; de forma que s'obté un "túnel" entre les dues files, amb els 

braços al mig. Un jugador ha de passar corrents pel mig del túnel. Quan aquest 

s'aproximi, els altres participants han d'anar obrint els braços perquè pugui passar. S'ha 

realitzat el joc i els diferents participants han anat passant corrents pel mig de túnel, 

excepte en Gildeon (no ha volgut passar).     

                                                                                                                                                                                                    

- Joc bones pràctiques: s'ha realitzat la gimcana correctament dins el pati de casa la 

Diana. En acabar s'ha fet el recompte de punts per a cada prova i l'equip guanyador ha 

obtingut els fragments de fotografia que li faltaven per poder completar el 

trencaclosques.    

                                                                                                                                                                                  

- Avaluació joc bones pràctiques: s'han repartit les fitxes amb les diferents imatges i 

se'ls ha explicat com havien de completar-les.             
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- Berenar                                       

 

                                                                                                                                      

- Activitat de cloenda: la Diana ens ha plantejat una activitat per tal de finalitzar la 

trobada. En aquesta cada participant ha tingut que dir què li havien semblat els diversos 

jocs realitzats. 

 

       

       

Observacions:             

                                                                                                                                                                                               

L'activitat s'ha realitzat correctament, tot i que s'ha observat un comportament diferent 

per part dels Ecoloucos. Aquests estaven molt més tranquils i calmats que en les 

anteriors trobades, possiblement degut al canvi d'horari (ha sigut la primera trobada 

realitzada a la tarda). A més a més, el grup de participants també ha sigut més reduït 

que en les sortides anteriors. Degut a l'horari i a que les diferents activitats s'han 

allargat més del que estava previst, no hi ha hagut temps per banyar-se, fet que els 

Ecoloucos han trobat molt a faltar i han reclamat. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol : Joc de les Bones Pràctiques -Ecolouquinhos- 

 

Data:   07 / 04 / 2012    
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  Participants: Ecolouquinhos (Jeandson, Vinícius, Ane 

Kaliane, Vinicius, Wanessa, Elaine, Jeisa, Eloiza, 

Jailane), Ecoloucos (Jamille, Eani), Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota) 

 Hora inici: 14:15 

 

  

 

Hora final: 15:45 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:       

                                                                                                                                 

- Realització del joc de les bones pràctiques: l'activitat prèvia plantejada és la 

realització de la gimcana de les bones pràctiques, amb la seva posterior avaluació. Són 2 

Ecoloucas (Geiza i Jamille) les responsables de dirigir l'activitat, la funció de Natureza 

Ativa és únicament supervisar la realització del joc, intentant intervenir el mínim 

possible.                                                                                               

 

- Berenar 

 

Degut al poc temps que es disposa per a aquesta trobada (la durada plantejada per 

aquesta és de 14h a 16h) no s'ha preparat cap caminada ni cap altra activitat fora de la 

CasAzul.                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       Desenvolupament i adaptacions: 

                                                                                                                                                                                              

- Realització del joc de les bones pràctiques: degut a que és Setmana Santa i que, 

per tant, molts Ecoloucos estan de vacances, hi ha hagut canvis d'última hora i enlloc de 

la Geiza ha vingut a realitzar l'activitat la Eane (juntament amb la Jamille). Això ha 

suposat una dificultat afegida a l'hora de dirigir l'activitat ja que, cap de les dues va 

assistir a la trobada que es va fer amb els Ecoloucos per realitzar aquest joc i, per tant, 

per a elles també és una activitat nova. Per solucionar aquest problema, s'ha decidit que 

Natureza Ativa realitzarà tota la trobada i elles faran de suport. Així doncs, un cop 

dividits els dos grups, cada Ecolouca s'ha col·locat en un d'ells juntament amb un 

membre de NA. Durant tota la gimcana, ha sigut Natureza Ativa qui ha dirigit cada grup 

al llarg de les diferents estacions.       

                                                                                                                                                                                                                                     

- Berenar: S'ha berenat a la CasAzul al finalitzar el joc. 

       

Observacions:                              

                                                                                                                                                                                        

El fet que les dues Ecoloucas que han participat en l'activitat no coneguessin el joc ha 

suposat un canvi molt important respecte al plantejament previ de la trobada. Ha sigut 

imprescindible que Natureza Ativa dirigís l'activitat enlloc de que únicament la 

supervisés. Tot i així, tot el joc s'ha realitzat sense problemes i la única prova que ha 

presentat algunes dificultats pel que fa al muntatge ha sigut la de l'Alimentació 

saludable, ja que ha costat molt que les pomes quedessin subjectades amb els cargols. 

Els Ecolouquinhos han rigut molt i s'han divertit en totes les proves, fins i tot han 

demanat que alguna d'aquestes fos més llarga per tal de que tots la poguessin fer.  
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Pel que fa a les dues Ecoloucas que han participat, han arribat a la trobada poc 

motivades i durant tota l'activitat han presentat una actitud poc participativa. Ha sigut 

Natureza Ativa qui ha tingut que muntar totes les proves, fer totes les explicacions i fins i 

tot cridar l'atenció d'alguns Ecolouquinhos quan aquests no paraven atenció. 
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Títol : Joc dels Processos -Ecoloucos- 

 

Data: 29 /03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Cleyton, Jayne, Geiza, 

Jamille, Eane, Mariana, Marília, Gildeon, Matheus i 

Poliana), Natureza Ativa (Carlota, Berta i Núria) i Cris. 

 Hora inici: 08:10 

 

  

 

Hora final: 11:35 

   

 

Ubicació: CasAzul i 

Sukabatche 

       Activitat plantejada inicialment:                                   

                                                                                                                                 

- Trobada: Arribar a les 7.30h a la CasAzul per preparar el joc dels Processos ( muntar 

projector i amagar imatges).                                    

                                                                                                                                                                     

-Joc dels processos. En arribar els Ecoloucos, es començarà l'activitat. Es passaran els 

vídeos i aniran a buscar les imatges per posteriorment ordenar-les segons quin sigui el 

seu procés.                           

                                                                                                                                                                

-Esmorzar            

                                                                                                                                                                                                               

-Caminada: Passejada pels voltants de Serra Grande (lloc per definir).               

                                                                                                                       

       
Desenvolupament i adaptacions:                           

                                                                                                                                            

- Preparació de l'activitat: S'ha arribat a les 7.30h a la CasAzul, la Cris ens ha 

comentat que finalment una companya seva, que té una “pousada” a prop de la platja de 

Sargi,  li havia respòs la sol·licitud i que es podia anar a fer l'activitat allà. Després de 

rumiar, s'ha decidit que l'activitat es faria a la CasAzul i si fos viable, després es baixaria 

a la “pousada” i es prendria un bany al mar. S'ha prosseguit amb la preparació pel joc 

dels processos (muntar projector i amagar imatges).                       

                                                                                                                                                                                   

-Joc dels processos: Entre les 8.00 i les 8.10h han arribat els Ecoloucos, s'ha fet una 

breu introducció del joc i tot seguit, s'han passat els diferents vídeos. Tan bon punt s'han 

vist tots els vídeos, s'han fet 4 grups (un per procés) i se'ls ha lligat de la següent 

manera: els grups de 2 pels turmells; els grups de 3 per les mans i en rotllana. S'ha 

explicat el joc i s'ha donat el tret de sortida.             

                                                                                                                                                                                                                                                       

-Avaluació del joc: Una vegada tots els grups han trobat les imatges s'ha dut a terme 

l'explicació de cada procés per part dels participants, tot ordenant les seqüències 

d'imatges.                                                                                                    

 

-Esmorzar        

                                                                                                                                                                                                                  

-”pousada” Sukabatche: Tan bon punt s'ha arribat a la “pousada”, s'ha fet una petita 

reunió amb els Ecoloucos on s'ha decidit les pròximes trobades amb els Ecoloucos i s'ha 

combinat un dia per fer l'última trobada amb Ecolouquinhos.   

                                                                                                                                                                            

-Prendre bany al mar: Posteriorment, s'ha deixat una estona perquè els Ecoloucos es 

banyin al mar. 
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Observacions:                                    

                                                                                                                                                                          

Durant el joc dels processos s'ha perdut una imatge.  A mitja activitat del joc dels 

processos, hi ha hagut una parella que s'ha queixat de que la corda els estava fent mal 

als turmells, en aquest punt se'ls ha deslligat perquè no es fessin més mal. Quan s'anava 

de camí cap a la “pousada”, els Ecoloucos estaven molt esverats. Durant la reunió a la 

“pousada”, els Ecoloucos han comentat que ara per ara, des del seu punt de vista és 

millor que s'acabi Ecolouquinhos, ja que no hi ha dies per tothom, i ells no volen 

activitats d'un matí entre setmana abans d'anar cap a classe. 
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Títol : Joc dels Processos -Ecolouquinhos- 

 

Data:    04/04 /2012     

         

  Participants:  Ecolouquinhos (Jeanderson, Ana, 

Kaliane, Elaine Gonçalrees, Wanessa Santos, Jailane) i 

Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 16:30 

 

  

 

Hora final: 17:30 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:             

                                                                                                                                                                     

- Preparació i muntatge de l'activitat. Els Ecoloucos s'encarregaran del muntatge de 

l'activitat, no obstant, se'ls ajudarà amb alguns aspectes com són la instal·lació del 

projector.                                                           

 

- Joc dels processos. Els Ecoloucos seran els que s'encarregaran d'aquesta part. NA 

només supervisarà i farà les anotacions corresponents. Es duran a terme les 3 parts del 

joc: mirar audiovisuals, trobar imatges en grups i ordenar i comentar les imatges.  

                                                                                               

- Berenar.      

 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                  

                                                                                                                                  

- Preparació i muntatge de l'activitat. Les dues Ecoloucas que havien de venir no 

s'han presentat. Natureza Ativa s'encarrega de preparar l'activitat. 

                                                                                                                                 

- Posada en pràctica del joc dels processos. NA s'encarrega de dur a terme el joc. 

Degut a que es disposa de poc temps (s'ha estat esperant a veure si arribaven les 

Ecoloucas) es suprimeix la part de “buscar les imatges”, així doncs, l'activitat queda així: 

mirar audiovisuals, ordenar i comentar les imatges. Per aquesta última part, en comptes 

d'amagar les imatges i fer que els nens hagin d'anar-les a buscar en grup, s'escampen 

totes les imatges a terra, s'asseuen els participants en rotllana i entre tots, van separant 

les diferents imatges de cada procés, ordenant-les i comentant-les.                        

                                                                                                                                                               

- Berenar.                                                                         

                                                                                     

       

Observacions:                                                                

                                                                                                                                               

En primer lloc comentar que no s'ha presentat cap Ecolouco. El fet d'esperar a veure si 

algú es presentava, ha fet que l'activitat es fes més feixuga i al final s'hagués d'acabar 

molt de pressa. Tot i això, els Ecolouquinhos han mostrat molt d’interès durant el 

desenvolupament de l'activitat.  Molts dels Ecolouquinhos han comentat que els seus 

avis els havien ensenyat els processos comentats.                                                                                                       
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Títol : Primera dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data:  11 / 04 / 2012    

         

  Participants: 31 alumnes de 7a sèrie, Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota), Cris, Lia (professora) 

 Hora inici: 13:00 

 

  

 

Hora final: 14:20 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:     

                                                                                                                                                                                                                     

Aquesta és la primera activitat que es realitza en una escola, concretament a l'escola 

Eliés Haun de Serra Grande, en una classe de 31 alumnes .                                                                                                           

Per tal de poder realitzar les activitats amb un nombre tan elevat de participants, 

s'adapten els jocs de diverses formes. S'arriba a l'escola mitja hora abans de que 

comenci la classe per tal d'organitzar l'aula col·locant les taules i cadires de manera que 

es formin 4 grups.     

                                                                                                                                                                   

- Presentació inicial: s'explica qui som, d'on venim, què hem vingut a fer a Brasil i 

quina és la finalitat del nostre projecte. A continuació s'expliquen els dos jocs que es 

realitzaran durant la trobada. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

- Joc dels processos: primer es fa la projecció dels 4 vídeos del joc. Tot seguit 

s'adjudica un procés a cada un dels 4 grups. Es demana que dos representants de cada 

grup triïn quines són les imatges corresponents al seu procés (aquestes estaran situades 

sobre una taula a davant de la classe). A continuació,  es dóna als participants 5 minuts 

perquè, de forma conjunta dins de cada grup, ordenin les fotografies seguint les etapes 

de cada procés. Passats els 5 minuts, cada grup ha de sortir davant la classe mostrant 

les diferents fotografies en ordre i, dos dels components del grup, han d'explicar les 

etapes del procés a la resta de la classe. Quan tots els grups hagin explicat el seu 

procés, es dóna per finalitzat el joc.      

                                                                                                                                                                                             

- Joc del memory: s'utilitzen els mateixos 4 grups que amb el joc anterior. Es 

redistribueix la classe de manera que quedin dos dels grups en un costat de l'aula i els 

altres dos a l'altre costat. Es juga a dos Memorys de forma independent, de manera que 

en cada un d'ells hi participen dos dels grups (un contra l'altre). Es reparteix la meitat de 

les parelles per a cada un. Cada cop que algun dels grups troba una parella s'ha 

d'aixecar i col·locar-la al costat de la fotografia de l'arbre corresponent a aquella 

fruita/vegetal. Al final del joc es comenten els diferents arbres per tal que tots els 

nens/es puguin observar-los tots. 

       
Desenvolupament i adaptacions:   

                                                                                                                                                                                             

Tota l'activitat s'ha realitzat tal com s'havia previst i s'han hagut que fer molt poques 

adaptacions.                  

                                                                                                                                                                                                         

- Joc dels processos: dins d'aquest joc, l'únic canvi que s'ha fet ha sigut que a l'hora 
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de que cada grup expliqués les diferents etapes del seu procés, no ho han fet només dos 

dels components del grup sinó que cada nen/a ha explicat la imatge que tenia 

subjectada.                 

                                                                                                                                                                                             

 

- Joc del memory: s'ha realitzat correctament. La única modificació que s'ha fet ha 

sigut que la lona amb les imatges dels arbres no s'ha penjat enlloc sinó que s'ha col·locat 

a davant la classe sobre unes taules.               

                                                                                                                                                                                               

- Opinió de les activitas: En acabar els dos jocs, s'ha preguntat als participants què els 

havien semblat i si ja coneixien els processos presentats en el primer joc i les 

fruites/vegetals del segon. 

 

       

 

Observacions:           

                                                                                                                                                                                                                       

L'activitat ha anat molt bé. Tot i les limitacions d'espai i l'elevat nombre de participants 

les adaptacions pensades han donat molt bons resultats. Tot s'ha pogut realitzar com 

estava previst, els participants han mostrat molt d'interès i curiositat envers els jocs. 

S'ha acabat l'activitat 20 minuts abans del que estava previst. 
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Títol : Segon dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data: 12/ 04/ 2012     

         

  Participants:  alumnes 8ª serie A, Cris, Ecoloucos 

(Jamille, Marília i Darnley),Natureza Ativa ( Carlota, 

Berta i Núria.)  

 Hora inici: 13:00 

 

  

 

Hora final: 14:30 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:   

                                                                                                                                                               

-Presentació. Es passarà unes diapositives amb format powerpoint per situar Catalunya 

en el món. Tot seguit es farà 5 cèntims del projecte d'educació ambiental. 

                                                                                                     

-Joc del processos. S'explicarà el joc i es durà a terme l'activitat d'ordenar les imatges.                                            

                                                                                                                                                                       

-Joc del memory. Es farà l'explicació del joc i es prosseguirà a la realització d'aquest. 

                           

-Papers amb opinió general de l'activitat. Si hi hagués temps sobrant, es repartiran 

paperets en blanc en els que cada alumne haurà d'escriure quina de les activitats li ha 

agradat més, què ha après i la seva opinió general de les activitats.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         

Desenvolupament i adaptacions:                  

                                                                                                                                                     

Com que han aparegut 3 Ecoloucos ha provocat que algunes activitats pensades hagin 

funcionat de manera diferent de la inicial.         

                                                                                                                                                                             

- Presentació. S'ha realitzat tal i com s'havia pensat.    

                                                                                                       

 - Joc dels processos. La primera part del joc ha sigut explicada per Natureza Ativa. 

Després de veure tots els vídeos, la segona part (ordenar les imatges) ha sigut explicada 

pels Ecoloucos. El procediment seguit per aquesta segona part ha sigut el següent:                                                                                                                   

- es fan 4 grups i cada grup escull un procés.                                                                                                                                           

- 2 participants de cada grup, s'acosten a la taula amb totes les imatges i agafen 

aquelles referides al seu procés.                                                                                                                                                                                                                           

- tornen al grup i entre tots ordenen les imatges seguint la seqüència mostrada al vídeo.                                                                                                                                                               

- quan tots els grups ho tenen ordenat, es reparteixen la seqüència i surten a la pissarra 

(grup per grup) a explicar el procés.                                                                                                                                                                                     

Com a cloenda de l'activitat, es realitzen una sèrie de preguntes relacionades amb els 

procediments mostrats, tals com “heu fet mai mel de cacau?, heu plantat mai una 

muda? A on? ..             

                                                                                                                                                                                                                                  

- Joc del memory: S'ha explicat entre tots (Ecoloucos i nosaltres) el procediment seguit 

per a l'activitat ha sigut:                                                                                                                                                                              

- dels 4 grups d'abans, s'ajunten de 2 en 2, resultant així 2 rotllanes.                                                                

--> Al mig de cada rotllana es col·loquen les imatges cap per avall. Els participants, d'un 

en un i alternant de grup (primer un grup, després l'altre grup, i així successivament) 

van girant les imatges tot buscant les parelles.                                                                                                                                                                         

- quan troben una parella, la guarden i continuen jugant.                                                                                       

- quan ja s'han trobat totes les parelles, es van aixecant els participants d'un en un per 

grup, a relacionar la imatge amb  l'arbre corresponent, quan un component del grup ja 
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ha col·locat la imatge, torna al seu lloc, i el següent pot anar a col·locar la imatge, i així 

successivament. Sempre seguint un ordre per tal de no crear desordre.                                                                                                                       

Per a finalitzar el joc, es comenten les imatges de les fruites i arbres que han comportat 

més conflicte. També es comenta que a Catalunya no tenim ni la  meitat d'aquestes 

fruites.             

                                                                                                                                                                   

- Opinió general: Es reparteixen els paperets per a tancar l'activitat.       

                                                                 

- Presentació dels Ecoloucos: Aprofitant que queda temps, els Ecoloucos es 

presenten, expliquen  la motivació que els ha portat a entrar al grup Ecoloucos i coses 

bones que els hi ha aportat.                                                                                                                                                                                                                                                                           

       

Observacions:                                 

                                                                                                                                    

La presència dels Ecoloucos ha fet que l'activitat fos més fresca i amena. Han mostrat 

interès en totes les activitats i han participat en l'explicació i supervisió de totes.                                                                       

Després de llegir els paperets amb l'opinió personal dels alumnes, la gran majoria diu 

que l'activitat els hi ha agradat molt, que han après coses i que estan molt agraïts.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Títol : Tercer dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data:        13/ 04/ 2012     

         

  Participants:  alumnes EJA, Cris i Natureza Ativa( 

Carlota, Núria i Berta.) 

 Hora inici: 13.00 

 

  

 

Hora final: 14.00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:            

                                                                                                                 - 

Presentació. S'explicarà, mitjançant un passe de diapositives, on es localitza Catalunya, 

Espanya... També s'explicarà, de forma ràpida el nostre projecte d'educació ambiental   

                                                                                                                                                                                   

-Joc del processos. Es desenvoluparà el joc tal i com es reflecteix en les fitxes 

tècniques.                                       

                                                                                                                                          

- Joc del memory: Es desenvoluparà el joc tal i com es reflecteix en les fitxes 

tècniques.                        

                                                                                                                                                                  

- Opinió de l'activitat. Si el temps ho permet, es repartirà uns papers en blanc a tots 

els alumnes perquè ens escriguin la seva opinió sobre la nostra presència, si els havia 

agradat el joc....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       
Desenvolupament i adaptacions:                

                                                                                                                                                                                                                     

En principi havien de venir els Ecoloucos però, no es van presentar. Això va fer que 

l'activitat la desenvolupessin Natureza Ativa.             

                                                                                                                                 

- Presentació: La presentació inicial s'ha desenvolupat tal i com s'havia previst  

                                            

- Joc dels processos: S'han passat els vídeos tal i com s'havia acordat. Un cop 

visualitzats, els alumnes repartits en quatre grups, s'han encarregat d'ordenar les 

imatges. Un responsable de cada grup ha sigut l'encarregat d'anar a buscar les 

fotografies situades sobre la taula. Un cop ordenades les han presentat a davant de tota 

la classe.   

                                                                                                                                

- Joc del memory: S'han agrupat els grups de tal forma que de quatre en sortissin 2. 

Se'ls ha explicat el joc del memory. Amb les fitxes al terra, cada grup ha començat a 

jugar. Quan trobaven una parella, se la guardaven. Un cop totes les parelles han estat 

trobades, els participants que tenen fitxes guardades, s'han d'aixecar i enganxar, una de 

les fotografies de la parella, al costat del seu arbre corresponent. Finalment i amb totes 

les fitxes enganxades, se'ls ha fet una petita explicació d'algunes fruites, quines 

realment coneixen, quines creuen que hi ha a Catalunya...  

                                                                                                                                                                

- Opinió de l'activitat: Un cop acabats els jocs, s'ha repartit un paper en blanc a 

cadascú d'ells perquè anotin el què els ha semblat l'activitat, què no els ha agradat, etc. 
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Observacions:                           

                                                                                                                                          

El fet que els Ecoloucos no hagin vingut, ha fet alentir l'activitat. També s'ha esperat a 

veure si arribaven, però finalment, s'ha hagut de començar sense ells. Els alumnes han 

mostrat molt d’interès al llarg de tota l'activitat i tots han volgut participar en tot. 

Després de llegir tot el que posava als paperets que se'ls hi ha fet escriure, es conclou 

que a la majoria els hi ha agradat molt l'activitat.                                                                                                                                                                                                       
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I. II. Fitxes d’avaluació 
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Títol: Avaluació joc dels sacs - Ecoloucos- 

 

Avaluació del resultat obtingut en cada sac 

       Participants: Ecoloucos (Rodrigo, Marilia, Jamille, 

Geiza, Poliana) Ecolouquinhos (Ivano) i Cristina  

Data:24/02/2012 

   

 

Hora: 08:45 

   

 

Ubicació: Escola 

Dendé 

       

 
Funció Encert Error 

 

D
O

N
A

 

Cuidar nens 
 

 on l'ha posat? 

Alimentar animals 
  

on l'ha posat?  Agricultor 

Rentar plats / roba 
  

on l'ha posat? 

Cuina 
  

on l'ha posat? 

N
E

N
 

Jugar 
  

on l'ha posat? 

Anar a l'escola 
  

on l'ha posat? 

Ajudar als pares/casa 
  

on l'ha posat? 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

 

Ajudar a casa 
  

on l'ha posat? 

Cuidar animals 
  

on l'ha posat? 

Treballar el camp 
  

on l'ha posat? 

Elaborar productes 

secundaris   
on l'ha posat? 

 

      Observacions:       

                                                                                                                                                                                                   

L’argument principal que han reforçat des d'un inici i sense la nostra intervenció, ha estat, 

el fet que la dona també pot realitzar gran part de les feines que fa un agricultor. No s’ha 

de limitar a les feines de la llar i a cuidar els fills.  

També s’ha comentat que l’home pot realitzar les feines que la dona realitza diàriament tot 

i que, en molts casos, ell les hauria d’aprendre ja que mai les ha fet. 
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Un fet molt rellevant és que una de les participants ha posat una imatge d’una persona 

cuinant al sac de l’agricultor. Per la nostra part, era un dels resultats que volíem aconseguir 

però, no crèiem que passaria. 

Quan s’ha demanat si es coneixia la relació entre un agricultor i un empresari, la resposta 

dels participants ha estat negativa. Tots estaven  d'acord en que, un agricultor que evita el 

monocultiu i que promou una conservació del paisatge amb una gran diversitat d’espècies 

és molt millor que aquell que utilitza grans extensions  per plantar una única espècie. No 

obstant, no coneixien com un empresari podia ajudar a que això passés. 

       Avaluació del resultat obtingut en la interpretació de la mímica 

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Rodrigo 
 

 
 

       

Quina acció i rol s'han representat?   Cuinar 

       
 

L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 

Si 

No 

       

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       

Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor i dona 

       Observacions:                   

                                                                                                                                                                                                  

La resposta inicial dels participants ha sigut que l’acció la realitza la dona. Tot i això, 

després de pensar-s’ho uns instants han considerat que aquesta acció també la pot realitzar 

l’home. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica:  Polie 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Rentar roba 

       L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 
Si 

No 

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 
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Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor i dona 

       Observacions:         

                                                                                                                                                                                                            

Al ser el segon participant que representava la mímica i, a l'haver tractat de nou amb el 

primer participant el fet que la dona i l’home poden realitzar les mateixes accions, quan 

s'ha demanat qui podia realitzar l’acció de rentar roba la resposta ha sigut l’home i la dona. 

Aquest fet es veurà representat en totes les mímiques que es realitzin. 

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Jamille    

   

       
Quina acció i rol s'han representat?  Cuidar nens 

        

L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 

Si 

No 

        

 

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                                    

En aquesta situació s'ha vist molt reforçat, per part dels participants, el fet que els germans 

més grans cuiden dels més petits.  

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Marilia    

   
       
Quina acció i rol s'han representat?  Anar a l'escola 

       L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 
Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                                    

En aquesta situació es va veure molt reforçat, per part dels participants, el fet que els 

germans més grans cuiden dels més petits. 

     

    

Nom del participant/s que representen la mímica:  

Geiza  

  

       
Quina acció i rol s'han representat?  Netejar el terreny per facilitar-ne la plantació 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 

       

       Observacions:                                    

                                                                                                                                                                                 

Els participants han comentat que, a la zona on viuen, hi ha molts nens d’uns 10 anys 

aproximadament que, en hores lliures, s’ofereixen per realitzar aquesta feina a canvi d’una 

petita quantitat de reals. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica:  Ivano 

(Ecolouquinho) 

 

       
Quina acció i rol s'han representat?  Recol·lectar 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 
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Observacions:         

                                                                                                                                                                                                            

En aquest cas, el responsable de representar l’acció a través de mímica és un Ecoloquinho. 

Aquest no ha tingut cap problema en el transcurs del joc per relacionar-se amb els altres 

participants i dur a terme correctament  totes les funcions. Això ens fa pensar que a l'hora 

de presentar aquesta activitat als Ecoloquinhos no hi haurà massa problemes perquè 

aquests ho comprenguin tot. 
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Títol: Avaluació joc dels sacs - Ecolouquinhos- 

Avaluació del resultat obtingut en cada sac 

       Participants: Ecoloucos (Jeiza, Jayne, Neto, Jamille), 

Ecolouquinhos (Jailane, Wanessa, Vinicíus, Vínícíus, 

Ryan, Jeandson, Renata, Eloiza, Ana, Elaine), Natureza 

Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:  29 / 02 / 2012 

   

 

Hora: 09:20 

   

 

Ubicació: Juerana 

Milagrosa  

       

 
Funció Encert Error 

 

D
O

N
A

 

Cuidar nens 

 

  

 

on l'ha posat? 

Alimentar animals 
  

on l'ha posat? 

Rentar plats / roba 
  

on l'ha posat? 

Cuinar 
  

on l'ha posat? 

N
E

N
 

Jugar 
  

on l'ha posat? 

Anar a l'escola 
  

on l'ha posat? 

Ajudar als pares/casa 
  

on l'ha posat? Dona i agricultor 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

 

Ajudar a casa 
  

on l'ha posat? Dona 

Cuidar animals 
  

on l'ha posat? 

Treballar el camp 
  

on l'ha posat? 

Elaborar productes 

secundaris   

on l'ha posat? 

 

      Observacions:                      

                                                                                                                                                                                                                 

Aquesta primera part del joc ha anat molt bé. Els participants han entès ràpidament les 

normes i han jugat de forma molt activa i participativa. Pel que fa als resultats obtinguts 

amb l'avaluació, la majoria de fotografies s'han col·locat correctament. Tots els nens/es han 

estat d'acord en tot moment  que tant homes com dones poden realitzar totes les funcions 

de casa. Han comentat que tant dones com homes poden alimentar animals.  
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Respecte a cuidar als fills/es, han dit que ambdues figures poden realitzar aquesta funció 

però, quan els nenes/es són molt petits és la dona la encarregada de fer-ho ja que donen el 

pit. Pel que fa a les fotografies dels nens ajudant als pares, les han col·locat al sac de la 

dona perquè hi apareix una cuina i han comentat que habitualment és la dona qui cuina. El 

mateix ha passat amb la fotografia d'un agricultor ajudant a casa (també hi apareix una 

cuina). Tot i així, han remarcat en tot moment que les dues figures poden cuinar. Un punt a 

remarcar de l'avaluació és que han col·locat moltes fotografies d’empresaris al sac de la 

dona. Cal esmentar que la participant més petita (5 anys) ha col·locat moltes de les 

fotografies al mateix sac, per tant, s'ha alterat una mica l'avaluació. Quan s'han tret 

aquestes fotografies col·locades de forma errònia la resta de participants ho han corregit i 

han dit  quin sac s'havien de posar. 

       

Avaluació del resultat obtingut en la interpretació de la mímica 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus    

   

       
Quina acció i rol s'han representat? Dona cuinant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                                  

Tots els participants han dit directament que el rol representat era el de la dona, no han 

comentat que la resta de rols també podien cuinar.  

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Elaine    

   
       
Quina acció i rol s'han representat?  Dona cuidant les gallines 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

 

Els espectadors ho han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                                  

Els participants han dit que podien alimentar els animals tant les dones com els agricultors. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Jailane 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Agricultor recollint cacau 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                 

No han dit qui feia l'acció i els Ecoloucos no els ho han demanat. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica: 

Jeandson 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Dona rentant plats 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                   

Tots els participants han dit que el rol representat era el de la dona, no han comentat que 

la resta de rols també podien rentar plats. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Wanessa    

   

       
Quina acció i rol s'han representat?  Dona cuidant nens/es 
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L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                    

Han dit que tant l'home com la dona poden cuidar els nens/es. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Renata 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Nens/es anant a l'escola 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                    

Han dit que a l'escola no només hi anaven els nens/es sinó també els professors. 

       

       
Nom del participant/s que representen la mímica: Ryan    

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Nen pintant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

       
 

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                     

Han dit que els únics que pinten són els nens/es. 

  

 

 

 

    
Nom del participant/s que representen la mímica: Ana    

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Dona rentant roba 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                        

Els participants han dit que poden rentar roba tant les dones com els nens/es. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Agricultor cavant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                       

Només han dit l'agricultor. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Eloiza 
   

   
       

Quina acció i rol s'han representat? Nens i nenes jugant 
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L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                       

Cal remarcar que aquesta participant és la més petita del grup. Moltes vegades fa les coses 

sense pensar, o simplement fa el que li diuen els companys 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Dona cuinant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions: 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Elaine    

   

       Quina acció s'ha representat? Dona cuidant les gallines 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors ho han endevinat? 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions: 
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Títol: Avaluació joc de l'Oca - Ecoloucos- 

Avaluació del joc de l'oca 

       Participants: Ecoloucos ( Neto, Poliana, Mariana, 

Jayne, Marília, Eane, Jamille, Geiza, Danrley, Gildeen i 

Gleidiane), Cris i Naturesa Ativa (Carlota, Núria i Berta) 
 

Data:  01/03/2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Brazuka 

       Primer cop que cauen a la casella de compostatge: 

Què representa aquesta imatge: La imatge representa dues piles d'adob. 

Quina relació té amb l'agricultor: Que gràcies a l'adob, la terra serà més bona per poder-hi 

plantar qualsevol tipus de planta. 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: Només han comentat que la producció d'adobs és bona per l'agricultor. No 

han utilitzat la paraula compostatge. Quan se'ls ha demanat si era bo realitzar 

compostatge, han respòs que sí. També han explicat els components necessaris per 

realitzar compostatge.  

       
Següents cops que cauen a la casella del compostatge: 

Observacions: Els següents cops que han caigut a la casella del compostatge, tots 

contestaven correctament. Cal dir que tota l'estona es parlava d'adob i no de compostatge, 

però, en tots els casos, la relació de la casella amb l'agricultor era positiva. 

       

Primer cop que cauen a la casella de incendi forestal: 

Què representa aquesta imatge: Una crema forestal. 

Quina relació te amb l'agricultor: La crema destrueix la plantació de l'agricultor, impedint 

que les plantes puguin créixer. 
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L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

              

Següents cops que cauen a la casella de incendi forestal: 

Observacions: Els següents cops que han caigut a la casella de l'incendi forestal, la resposta 

ha estat la mateixa. Tots estaven d'acord que la crema forestal és negativa per l'agricultor. 

       
Primer cop que cauen a la casella de treball en comunitat: 

Què representa aquesta imatge: Pelar mandioca 

Quina relació te amb l'agricultor:  la relació que té amb l'agricultor és la creació de farina 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix ja que produeix farina de mandioca per després 

poder-la vendre. 

Observacions: En aquesta pregunta s'ha generat molta confusió. La imatge estava pensada 

perquè el tema a tractar fos el treball en equip. Per culpa de la imatge o perquè ells no ho 

han sabut associar amb el treball en equip, la resposta no ha estat l'esperada. La seva 

resposta ha estat enfocada cap a la creació de productes secundaris, cosa que també 

afavoreix a l'agricultor. Cal comentar que mentre es feia la pregunta a un grup, una 

component d'un altre grup ha tret el tema del "mochilão", que per ells és el treball en 

comunitat. Com que la noia no formava part del grup en qüestió, la seva resposta no ha 

estat valorada. 

       
Següents cops que cauen a la casella del treball en comunitat: 

Observacions: Els següents cops que han caigut en aquesta casella, s'ha treballat el 

concepte del treball en comunitat. S'ha tractat gràcies a la participant que anteriorment ja 

havia anomenat el terme del "mochilão". Hi havia participants que no entenien per què era 

millor treballar en comunitat. Creien que si una persona treballa sola tindrà més quantitat 

de producte i tot serà per ell/a sol/a. És per aquesta raó que s'ha intervingut en el joc, 
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raonant els beneficis que té el treball en comunitat. 

       
Primer cop que cauen a la casella de tala d'arbres: 

Què representa aquesta imatge: Tala de boscos  

Quina relació te amb l'agricultor: Que els arbres talats són de la seva producció. 

L'afavoreix o el perjudica? El pot afavorir donant-li guanys monetaris per la venda de la 

seva fusta, o també el pot perjudicar causant una desforestació de la seva producció, 

perdent tot el que havia plantat. 

Observacions: En aquesta casella també hi ha hagut molta confusió i ha sigut necessari 

intervenir-hi moltes vegades. Tot i que els participants comentaven que la tala era 

negativa, raonaven que sense ella no es podrien produir productes secundaris associats a la 

fusta. 

       
Següents cops que cauen a la casella del tala d'arbres: 

Observacions: Els participants ja han entès que la tala desproporcionada d'arbres perjudica 

a l'agricultor. És per això que tots retrocedien una posició la seva fitxa. 

       
Primer cop que cauen a la casella de plantar un arbre: 

Què representa aquesta imatge: Plantar una muda. 

Quina relació te amb l'agricultor: L'ajuda a guanyar diners i a conservar la natura. 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: En aquest cas, les respostes obtingudes han estat immediates. 
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Següents cops que cauen a la casella del plantar un arbre: 

Observacions: Han respòs igual en totes les ocasions. 

       
Primer cop que cauen a la casella de desertització: 

Què representa aquesta imatge: Sequera, sense aigua. 

Quina relació te amb l'agricultor: Si l'agricultor no té aigua per la seva plantació, les plantes 

no podran créixer. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica 

Observacions: La resposta ha estat molt clara i positiva. 

       
Següents cops que cauen a la casella de desertització: 

Observacions: Tots els altres cops que s'ha caigut en aquesta casella, la resposta ha estat 

la mateixa 

       
Primer cop que cauen a la casella de deixalles: 

Què representa aquesta imatge: Pol·lució, moltes deixalles. 

Quina relació te amb l'agricultor: Tirar deixalles a la producció de l'agricultor és molt dolent, 

ja que les plantes no poden créixer amb les mateixes condicions que si el sòl està net. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions: La resposta ha estat molt clara i positiva. 
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Següents cops que cauen a la casella de deixalles: 

Observacions: Tots els altres cops que s'ha caigut en aquesta casella, la resposta ha sigut la 

mateixa. 

       

Observacions generals:  

 

L’activitat ha sigut molt positiva. Els Ecoloucos han estat molt participatius en el joc i han 

mostrat molta atenció en tots els nostres comentaris. Quan nosaltres pensàvem que 

l’activitat ja estava durant massa i la volíem finalitzar, ells han dit que no, que el joc no 

podia acabar fins que algú arribés al final. 

Cal remarcar que la competitivitat ha estat molt forta. Tot i que al grup que guanya no se’l 

recompensa amb res, tots s’han deixat la pell en totes les jugades. 

       Avaluació del resultat obtingut en els papers de 

colors 

 

    

       Grup 1 Jamille i Marília 

Grup 2 Gleidiane i Danrley 

Grup 3 Poliana, Eane i Jayne 

Grup 4 Neto, Geiza i Mariana 

       

 

 
Color Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 

 

 
Pista 1 

Rosa (-) 
        

 

 
Amarelo (+) 

        

 

 
Pista 2 

Verde (-) 
        

 

 
Preto (+) 

        

 

 Pista 3 
Laranja (+) 

        

 

 
Marrom (-)         

 

 
Pista 4 

Azul (+) 
        

 

 
Vermelho (-) 
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Observacions:  

 

L'explicació de les regles del joc ha estat molt difícil ja que no entenien què volíem dir. Tot i 

això, al final ho han entès. Mentre jugàvem, semblava un caos. Tots corrien, cridaven… ha 

sigut molt divertit. La Núria ha vist que alguna cosa no anava massa bé, i ha decidit mirar 

què feien i com escollien els colors. Algun grup escollia els papers sense cap raonament, 

sense mirar el paper amb els dibuixos. Se'ls ha explicat i han continuat fent-ho bé. Quan 

s'han avaluat els resultats obtinguts, en algun cas els mateixos participants s'han contradit 

amb l'opció que havien escollit i la que creien. S'han acabat corregint ells mateixos. És en 

aquestes ocasions on s'havia escollit l'opció sense fixar-se amb el contingut dels dibuixos. 

En general tots han entès molt bé els conceptes a tractar. 
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Títol: Avaluació joc de l'Oca - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc de l'oca 

       Participants: Ecoloucos (Geiza, Jamille, Darnley); 

Ecoloquinhos (Eloiza, Vinicios, Renata, Elane, Wanessa, 

Kaliane, Jailane, Jeanderson), Cris, Natureza Ativa 

(Berta, Carlota i Núria). 

 

Data: 07/03/2012 

   

 

Hora:  10:20 

   

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Primer cop que cauen a la casella de compostatge: 

Què representa aquesta imatge: Els Ecoloquinhos han comentat que la imatge representa 

adob que s'utilitza per les plantes, per afavorir el seu creixement. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han explicat els Ecoloucos tot seguint el "rotero". 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: 

       
Següents cops que cauen a la casella del compostatge: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge. Només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de incendi forestal: 

Què representa aquesta imatge: Ho han comentat els Ecoloucos. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han comentat els Ecoloucos. 
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L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de incendi forestal: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge, només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de treball en comunitat: 

Què representa aquesta imatge: Els Ecoloquinhos no han sabut dir exactament el que la 

imatge representa, els Ecolocos tampoc han comentat inicialment el que la imatge 

representa. 

Quina relació te amb l'agricultor: Després de divagar una estona, els ecoloquinhos han 

respòs que si l'agricultor treballa en comunitat, la feina es farà en menys temps, és a dir, 

treballar en comunitat serveix per poder fer la feina de manera més ràpida. 

L'afavoreix o el perjudica? Treballar en comunitat afavoreix el treball de l'agricultor. 

Observacions: els Ecoloquinhos mostren falta d'atenció cap als Ecoloucos. 
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Següents cops que cauen a la casella del treball en comunitat: 

Observacions: Només s'hi ha caigut una vegada. 

 

 

Primer cop que cauen a la casella de tala d'arbres: 

Què representa aquesta imatge: Responen que la imatge representa "desmatamento". 

Quina relació te amb l'agricultor: No diuen res al respecte. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions: 

       
Següents cops que cauen a la casella del tala d'arbres: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge. Només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de plantar un arbre: 

Què representa aquesta imatge: Ho han comentat els Ecoloucos. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han dit els Ecoloucos. 
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L'afavoreix o el perjudica?  L'afavoreix. 

Observacions: Un Ecoloquinho ha comentat que si plantes arbres, aquests mateixos 

permetran que en puguis plantar més. 

 

 

 

Següents cops que cauen a la casella del plantar un arbre: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge, només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de desertització: 

Què representa aquesta imatge:  La imatge representa sequera. 

Quina relació te amb l'agricultor:  No s'ha comentat de manera concreta la relació entre la 

sequera i l'agricultor. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de desertització: 

Observacions: Només s'hi ha caigut una vegada.  
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Primer cop que cauen a la casella de deixalles: 

Què representa aquesta imatge: La imatge representa deixalles. 

Quina relació te amb l'agricultor: Les deixalles no presenten cap benefici amb l'agricultor, 

tot el contrari, perjudica el medi ambient. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de deixalles: 

Observacions: No s'ha tornat a caure a la casella de deixalles. 

       

Observació General: Degut a les presses, no s'ha pogut finalitzar el joc. Això ha provocat 

que en algunes imatges, els Ecoloquinhos només haguessin d'escoltar i els Ecoloucos 

explicar; ja que no donava temps a interactuar. Això ha provocat que els Ecoloquinhos es 

dispersessin més i ha costat captar la seva atenció. A més, tota l'activitat s'ha fet amb 

presses, això els nens ho han notat i ha fet que encara s'esveressin més.  

       Avaluació del resultat obtingut en els papers de 

colors       

       Grup 1 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 2 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 3 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 4 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 
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Color Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 

 

 
Pista 1 

Rosa (-) 
        

 

 
Amarelo (+) 

        

 

 
Pista 2 

Verde (-) 
        

 

 
Preto (+) 

        

 

 
Pista 3 

Laranja (+) 
        

 

 
Marrom (-) 

        

 

 
Pista 4 

Azul (+) 
        

 

 
Vermelho (-) 

        

        

Observacions:  

El joc ha transcorregut amb molta pressa, el temps se'ns tirava a sobre. Els Ecoloquinhos 

estaven molt esverats i alguns no han escoltat l'explicació del funcionament de la gimcana. 

No obstant, d'altres sí que han escoltat i ho han entès a la primera. A l'hora de fer el 

recompte de papers ha sigut complicat, hi ha grups als quals no s'ha pogut fer el recompte. 

Els grups s'han dispersat, alguns paperets de colors han caigut per terra i els Ecoloquinhos 

n'han recollit; fet que ha provocat que a partir de cert moment el recompte de paperets de 

colors fós impossible, ja que els paperets de colors que portaven a les mans no 

corresponien amb les respostes escollides, sinó que eren els paperets que s'havien trobat 

pel terra. Per finalitzar el joc, s'han comentat les 4 pistes en veu alta i algun dels 

Ecoloquinhos ha respòs correctament que el millor és: treballar el sòl, plantar arbres, 

recollir les deixalles i treballar en grup. Molts Ecoloquinhos estaven dispersos quan s'ha 

arribat a aquest punt del joc.  

  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-61- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Títol: Avaluació joc del Memory - Ecoloucos- 

Avaluació del Memory 

       Participants: Ecoloucos (Jayne, Mariana, Cleiton, 

Evey, Geiza, Danrley, Neto, Eane, Gleidiane, Jamille), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Cris 
 

Data: 10 / 03 / 2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Tijuipe 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Sí Sí 

Banana da 

terra 
Sí Sí 

Graviola Sí Sí 

Carambola Sí Sí 

Mandioca 
Sí. Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Sí 

Maracuyà Sí 

Sí. No hi ha la foto de l'arbre. Se'ls 

ha recordat abans de que la 

posessin que algunes fruites no 

tenien foto de l'arbre. 

Açaí Sí Sí 

Abacaxí Sí Sí 

Frutapao Sí Sí 

Banana da 

prata 
Sí 

Sí. L'han endevinat perquè l'altra 

banana ja estava relacionada. 

Cupuaçú Sí Sí 

Araçà Sí 

Sí. Els ha costat identificar-lo, el 

confonen molt amb l'arbre de 

goiaba. 

Araticum 
No. Han dit que aquesta fruita la coneixen 

amb el nom de pinha du conde. 

Sí. No hi ha la foto de l'arbre. Se'ls 

ha recordat abans de que la 

posessin que algunes fruites no 

tenien foto de l'arbre. 

Goiaba Sí Sí. Els ha costat identificar-lo.  
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Cacao Sí Sí 

Urucum Sí Sí. No hi ha foto de l'arbre. 

Cabaça Sí Sí 

Cajú Sí Sí 

Mamao 
Sí. Han comentat que hi ha diferents tipus 

de mamao i que la de la foto és papaya. 
Sí 

Cola 

No. Mai havien sentit a parlar ni de la 

fruita ni de l'arbre de la cocacola. No 

sabien que aquesta es produia amb una 

fruita. 

Sí 

Cafè Sí 
Sí. L'han endevinat per descart ja 

que era la última foto sense arbre. 

Coco Sí Sí 

Jaca Sí Sí 

       Durada del joc: 35 minuts 

   

   

       Memòria: Els Ecoloucos han mostrat molta memòria durant tot el joc. Han trobat les 

diferents parelles ràpidament, necessitant destapar-les com a molt tres vegades per 

endevinar on es trobaven. 

       Observacions: El principal aspecte a remarcar és la gran combativitat que els Ecoloucos 

han mostrat durant tot el joc. Han aconseguit posar emoció a un joc tranquil i simple com el 

memory ja que, des d'un inici han jugat amb moltes ganes. A l'hora de trobar parelles, 

només han tingut dificultat amb les fotografies de les bananes ja que les han confós 

diverses vegades. Han identificat els arbres amb molta facilitat tot i que cal dir que se'ls ha 

ajudat amb diferents pistes en varies ocasions. Dels quatre grups formats, cada un ha 

obtingut el següent nombre de parelles: 5, 8, 6 i 4.                                                                                                                                                                                                                                                       

A mitja partida ha començat a fer vent i ha calgut subjectar la lona perquè les fotografies 

no volguessin.  
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       Avaluació joc del mocador 

       Participants:Ecoloucos (Jayne, Mariana, Cleiton, Evey, 

Geiza, Danrley, Neto, Eane, Gleidiane, Jamille), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Cris 
 

Data: 10 / 03 / 2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Tijuipe 

       
 Encert o error 

 

Fruita Grup fotografia ARBRE Grup fotografia FRUITA 

Abacate 

 

  
 

  

Cabaça 
    

Araçà 
    

Cajú 
    

Goiaba 
    

Cacau 
    

Cocacola 
    

Cupuaçú 
    

Graviola 
    

Banana da 

terra     

Banana da 

prata     

Jaca 
    

       Organització del grup:Quan algun participant quedava eliminat i havia d'esperar a que el 

salvessin, la resta de membres del grup s'oblidava sovint de repartir-se les seves 

fotografies. 
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Observacions: 

 

Han mostrat moltíssima competitivitat i ganes de jugar. Aquest fet, ha provocat que en 

algun moment s’equivoquessin de fruita o arbre, no perquè no sabessin quin era sinó per 

les ganes de guanyar. El grup amb fotografies de les fruites ha confós una vegada les 

bananes da terra i prata. Hi ha hagut una Ecolouca (Mile) que no ha jugat degut a que no li 

agrada córrer. Això ha fet que un dels grups tingués un membre menys. Una altre Ecolouca 

(Jayne) ha parat de jugar a mitja partida ja que estava marejada, això ha provocat que els 

dos grups quedessin amb el mateix nombre de jugadors. Degut a la gran competitivitat que 

han mostrat ambdós grups, s'ha fet acabar el joc sense un guanyador clar. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Ecolouquinhos- 

Avaluació del Memory 

       Participants: Ecolouquinhos ( Jeanderson, Vinicius, 

vinicius, Ryan, Thatyana, Elaine, Ana Lima, Eloiza, 

Vanesa, Renata i Jailane),Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:14/03/12 

   

 

Hora: 09:45 

   

 

Ubicació:Serra Azul 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si 
Si, l'han trobat amb molta 

rapidesa. 

Banana da 

terra 
Si 

Si, no l'han confós amb la banana 

de prata 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si 
Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si 
Si, l'han trobat amb molta 

rapidesa. 

Frutapao Si Si 

Banana da 

prata 
Si  

Si, no l'han confós amb la banana 

da terra 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si Si 

Araticum No, no sabien què era No, no sabien quin arbre era 

Goiaba Si 
Si, tot i que han rebut molta ajuda 

per part dels Ecoloucos 
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Cacao Si 
Si, tot i que algun participant del 

mateix grup no ho sabia. 

   

   

Urucum 
Si, els ha costat pronunciar el nom 

correcte. Deien Oricum 

Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

 

   

Cabaça Si, se'ls ha ajudat Si 

Cajú Si Si, se'ls ha ajudat 

Mamao Si Si 

Cola No, no sabien què era Si, se'ls han donat pistes 

Cafè Si 
Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

Coco Si Si 

Jaca Si Si 

       
Durada del joc: 40 minuts 

   

   

       Memòria: Tenien molta memòria tot i que els Ecoloucos els movien contínuament les 

cartes. A la segona tirada ja havien trobat una parella 

       Observacions: En primer lloc, només han fet dos grups: un de nois i un altre de noies. Al 

ser tantes persones dins del mateix grup, hi havia competència entre ells mateixos. 

Semblava com si cada participant del mateix grup funcionés per ell sol. Com a 

conseqüència, els membres del grup que no jugaven deixaven de parar atenció al joc. La 

falta d'atenció dels participants també apareixia com a conseqüència de la piscina que hi 

havia a la pousada. Tots tenien més ganes de banyar-se que no de jugar.                                                                                                                                                                                              
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Avaluació joc del mocador 

       Participants: Ecolouquinhos ( Jeanderson, Vinicius, 

vinicius, Ryan, Thatyana, Elaine, Ana Lima, Eloiza, 

Vanesa, Renata i Jailane),Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:14/03/12 

   

 

Hora: 09:45 

   

 

Ubicació: Serra Azul 

       
 Encert o error 

 

Fruita Grup fotografia ARBRE Grup fotografia FRUITA 

Cabaza 

 

  

 

  

Cupuaçú     

Carambola     

Araçà     

Cacao     

Abacate     

       Organització del grup: Tot i que tots posaven moltes ganes, els participants jugaven 

individualment i, si atrapaven o agafaven el mocador, es sentien ells els guanyadors, i no el 

grup complet. 

       

Observacions: El principal problema a remarcar, és la falta de comprensió, per part dels 

participants, de l'activitat. Tot i que, tots coneixien molt bé les fruites i els arbres que 

tenien, no sabien massa quan havien de córrer, quan no i, si havien de salvar els companys 

de grup que havien quedat eliminats. Gairebé tots els participants hi posaven moltes ganes 

i sobretot, ganes de guanyar. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes 7ª serie Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 7ª serie A. 31 alumnes; Natureza Ativa 

(Carlota, Berta i Núria), Cris.  

Data:11/04/2012    

   

 

Hora:13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si No 

Banana da 

terra 
Si Si 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si Si 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si Si 

Frutapao Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Banana da 

prata 
Si Si 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si Si 

Goiaba Si Si, tot i que els ha costat molt 

Cacao Si Si 



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-69- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Cabaça Si Si 

Cajú Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Mamao Si Si 

Cola No No 

Coco Si No, Ho han col·locat a la bananera 

Jaca Si SI 

       
Durada del joc: 20 minuts 

   

   

       

Memòria: Recordaven molt bé on es trobava cada imatge que ja havia sortit. 

       Observacions:  

 

El fet de ser un grup tant gran (31 participants) ha obligat a haver de fer 4 grups, i que 

s'ajuntessin 2 grups en una taula, i els 2 altres grups en una altra taula, resultant així, 2 

jocs del memory de 15 participants a cada joc, fet que facilitava poder recordar la posició 

de les imatges. El fet de ser tanta gent també ha provocat que el joc durés menys temps de 

l'esperat, ha durat només 20 minuts. El comportament dels alumnes ha sigut excel·lent, 

tots han parat atenció i han realitzat l'activitat amb l'ordre corresponent. Inclús en una 

ocasió, un dels alumnes ha ajudat a cridar l'atenció de la resta del grup.  
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       Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes 8º serie Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 34 alumnes de 8ª sèrie, Ecoloucos 

(Jamille, Danrley, Marília), Natureza Ativa (Berta, 

Núria, Carlota), Lia (professora de la classe), Cris i 

Valeria 

 

Data:12/04/2012    

   

 

Hora:13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si Si 

Banana da 

terra 
Si Si,tot i que se'ls ha hagut d'ajudar 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si No 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si Si 

Frutapao Si Si 

Banana da 

prata 
Si Si,tot i que se'ls ha hagut d'ajudar 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si, tot i que l'han confòs amb la Goiaba Si 

Goiaba Si Si 

Cacao Si Si 
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Cabaça Si 
No, tot i que els altres membres 

del grup si que ho sabien 

Cajú Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Mamao Si Si 

Cola No No 

Coco Si Si 

Jaca Si SI 

       
Durada del joc: 30 minuts 

   

   

       
Memòria: Al principi els ha costat una mica recordar on s'ubicaven les imatges que anaven 

sortint. A mesura que sortien més d'una vegada, ja tenien més memòria d'on es trobaven 

       Observacions: Igual que en l'aula de sèptima sèrie, el joc s'ha tingut que adaptar pel 

nombre de participants. Enlloc de jugar tots junts, s'han fet dos grups i , a dins de cada 

grup hi haguessin dos subgrups que competissin entre ells. Això ha fet que la durada del joc 

es reduís molt. També es va veure necessari que, quan algun alumne trobava una parella 

se la guardés i posteriorment, quan ja s'haguessin trobat totes les parelles, les anés a 

col·locar amb el seu arbre corresponent.                                             

 La presència dels Ecoloucos també ha fet variar una mica la planificació inicial que es tenia 

del joc. Ells han explicat moltes parts del joc i, en cada grup, sempre hi havia un Ecolouco 

que els supervisava i els ajudava quan ho necessitaven.                                                                                                                                                                    

Cal remarcar que hi ha hagut una confusió molt gran amb la banana de prata i la de terra. 

No obstant, al final ho han endevinat. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes EJA Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 30 alumnes de EJA (5ª i 6ª sèrie), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Lia (professora), 

Cris 
 

Data:   13 / 04 / 2012    

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació:Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Sí 
Sí, però els ha costat molt trobar 

la imatge. 

Banana da 

terra 
Sí Sí 

Graviola Sí Sí 

Carambola Sí Sí 

Mandioca Sí Sí 

Açaí 

Sí, inicialment el participant que ha trobat 

la parella ha dit que era Jamela de Gata 

(una altra fruita), però els mateixos 

participants l'han corregit. 

Sí, però el jugador encarregat de 

trobar la fotografia de l'arbre no el 

coneixia, ha necessitat l'ajuda dels 

seus companys. 

Abacaxí Sí Sí 

Frutapao Sí Sí, els ha costat. 

Banana da 

prata 
Sí Sí 

Cupuaçú Sí 
Sí, els ha costat una mica, el 

confonien amb el cacau. 

Araçà Sí 
Sí, els ha costat trobar-lo, el 

confonien amb l'arbre de goiaba. 

Goiaba Sí 
Sí, els ha costat trobar-lo, el 

confonien amb l'arbre d'araçà. 

Cacao Sí Sí 

Cabaça 
Sí, els ha costat una mica identificar la 

imatge. 
Sí 
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Cajú Sí No, l'han encertat per eliminació. 

Mamao Sí 

Sí, el participant encarregat de 

trobar l'arbre no el coneixia, ha 

necessitat l'ajuda dels seus 

companys. 

Cola No No 

Coco Sí Si 

Jaca Sí Sí 

       
Durada del joc: 20 minuts 

   

   

       Memòria; han trobat les diferents parelles de forma ràpida. El fet que els grups estiguin 

formats per tants participants ha agilitzat el joc ja que s'han recordat més ràpidament d'on 

es trobava cada fruita/vegetal. 

       Observacions: Els alumnes han participat de forma molt activa durant tota l'activitat. 

S'han divertit molt i han mostrat molt d'interès en tot moment. Entre els membres dels 

diferents grups s'han ajudat molt a l'hora de relacionar cada fruita/vegetal amb la imatge 

del seu arbre corresponent. Tots els jugadors volien ajudar a relacionar les imatges, fet que 

ha dificultat una mica el manteniment d'un cert ordre durant aquesta última part del joc. Un 

cop totes les imatges estaven relacionades, molts dels participants han estat una estona 

observant amb interès les diferents fotografies, doncs hi havia alguns arbres que no 

coneixien. En general, l'activitat s'ha realitzat correctament, els participants s'han 

comportat molt bé i s'han mostrat molt interessats i atents en tot moment. 
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Títol: Avaluació joc del Twister -Ecoloucos- 

Avaluació del joc del twister 

       Participants: Ecoloucos (Marilia, Cleyton, Jamille, Geiza, 

Jayne, Eane, Mariana), Cris i Natureza Ativa (Berta, Carlota i 

Núria).  
 

Data:16/03/2012 

   

 

Hora: 09.45 

   

 

Ubicació: 

CasAzul 

       Resultats: 

Temàtica nº encerts nº preguntes Preguntes errades 

Agricultor 12 18 

Qual é a melhor lua para 

plantar cacau?; Às vezes se 

coloca folhas de banana em 

cima de uma muda de 

cacau para; O processo de 

fabricaçâo da farinha de 

mandioca tem as seguintes 

etapas; Para fazer mel de 

cacau você precisa da polpa 

do cacau; Qual espécie de 

bananeira precisa mais 

sombra?; Lua cheia 

favorece a plantaçâo de 

mudas porque aparecem 

menos pragas.  

Vegetals i/o animals 6 9 

O bambu demora muito a 

crescer e se propagar 

(fals); Quando a fruta do 

copuaçú esta pronta para 

comer?; Que é uma 

piaçava?;  

Societat i Cultura a 

Bahia 
9 11 

Quantos quilômetros 

separam Serra Grande de 

Itacaré?; Quantos troncos 

você precisa para fazer 

uma jangada?. 

Conservació del medi 8 9 

Qual é o nome do processo 

baseado na reciclagem da 

matéria orgânica? 
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Observacions dels resultats: 

Agricultor 

La Geiza pensava que no es descascava la canya per fer suc de 

canya. Els Ecoloucos coneixen conceptes bàsics d'aspectes 

relacionats amb l'agricultor; en canvi d'altres aspectes més concrets 

i tècnics (com la millor lluna per plantar cacau) no els saben. No 

obstant, un error ha sigut degut a una falta de comprensió de la 

pregunta (mel de cacau). Pel que fa a la pregunta referent a les 

etapes del procés per fer farina de mandioca, s'ha creat confusió 

degut a que les respostes estaven incomplertes (error d'impressió). 

Vegetals i/o animals 

A l'hora de dir una diferència entre la banana da terra i la banana 

da prata han comentat que una es podia menjar directament i 

l'altra s'havia de cuinar per menjar. Referent a aquesta temàtica, 

els Ecoloucos també coneixen els aspectes més bàsics. 

Societat i Cultura a 

Bahia 

De les preguntes realitzades, només n'han fallat dues que tractaven 

d'aspectes molt concrets: els km entre Serra Grande i Itacaré, i els 

troncs per fer una jangada. 

Conservació del medi 

Pel que fa a la conservació del medi, tenen clars els conceptes 

principals així com també la importància de la conservació i 

possibles efectes adversos d'una mala conservació. L'error de la 

pregunta del compostatge ha sigut degut a que la Jayne ha 

contestat sense pensar-s'ho massa. 

              

Observacions de comportament: 

Durant tota l'activitat els Ecoloucos han parat atenció a les explicacions realitzades i han 

realitzat l'activitat sense problemes. També s'han motivat amb el joc i s'hi han implicat 

tant a l'hora de posar-se al taulell com a l'hora de respondre. Quan ja s'havien respòs més 

de la meitat de les preguntes, l'activitat s'ha fet una mica més pesada ja que tota l'estona 

era el mateix, no obstant, gràcies al toc de pandereta tot era més dinàmic. Entre ells no hi 

ha hagut cap tipus de problema a nivell de contacte noi/noia, ni entre equips. 

              

Observacions generals: 

L'activitat s'ha dut a terme sense problemes. Seguint un ordre cada equip ha anat 

contestant les diferents preguntes i movent cada part del seu cos. També s'han viscut 

moments de riure degut a certes posicions a dins el taulell que feien gràcia. La Jamille 

només ha participat de la part de respondre preguntes. Es tracta d'una activitat menys 

moguda que les realitzades fins ara, tot i això, els Ecoloucos han aguantat molt bé i han 

participat i  parat atenció fins que s'ha finalitzat el joc.  
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       Títol: Avaluació joc del Twister - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc del Twister 

       Participants: Ecolouquinhos (Wanessa, Jailane, Jeanderson, 

Ana, Renata, Vinicius, Eloiza), Altres nens convidats a 

l'activitat (Zaira, Hailê, Sol), Ecoloucos (Jamille, Gleidiane), 

Natureza Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:  20/03/2012 

   

 

Hora: 17:00 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Resultats: 

Temàtica nº encerts nº preguntes Preguntes errades 

Agricultor 8 11 

Qual é a melhor lua para 

plantar cacau?; Às vezes se 

coloca folhas de banana em 

cima de uma muda de 

cacau para; Qual espécie 

de bananeira precisa mais 

sombra? 

Vegetals i/o animals 6 11 

O bambu demora muito a 

crescer e se propagar; 

Quando a fruta do copuaçú 

esta pronta para comer?; 

Que é uma piaçava?; 

Cordao de ouro va bem 

para diarreia; "Chá de 

Burro" é uma planta que 

ajuda a… 

Societat i Cultura a 

Bahia 
9 15 

Quantos quilômetros 

separam Serra Grande de 

Itacaré?; Qual árvore é o 

símbolo do Brasil?; Qual é 

o nome da madeira que 

você utiliza para fazer uma 

jangada?; Quantos anos 

dura uma jangada?; Serra 

Grande foi fundada o ano; 

Você sabe o que é o Sarao 

de Serra Grande?  

Conservació del medi 5 6 

O que você tem que fazer 

para retirar a acidez do 

solo? 
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Observacions dels resultats: 

Agricultor 

Els nens/es han respòs correctament moltes de les preguntes 

referents a l'agricultor ja que coneixen la majoria d'accions i 

processos relacionats amb el dia a dia d'aquests. En canvi, han 

presentat dificultats amb les preguntes de tipus més tècnic, 

relacionades principalment amb les metodologies utilitzades al 

camp i les característiques i requeriments de cada planta. 

Vegetals i/o animals 

Els nens/es han respòs correctament a una pregunta referent als 

anys que necessita una muda de Jacarandá per convertir-se en un 

arbre. Aquest aspecte va ser explicat a la primera sortida realitzada 

amb els Ecolouquinhos a Maná. 

Societat i Cultura a 

Bahia 

A l'hora de respondre les preguntes referents a aquest tema, s'ha 

observat una diversitat de coneixements molt gran entre els 

participants.  Han fallat moltes preguntes relacionades amb 

aspectes molt concrets de Serra Grande. Alguns dels nens/es han 

demostrat tenir molts coneixements d'aspectes relacionats amb la 

cultura del lloc on viuen i altres, en canvi, desconeixien totalment 

moltes de les qüestions que se'ls demanaven. 

Conservació del medi 
  

  
     

Observacions de comportament: 

 

Degut a que l'activitat s'ha realitzat en un horari diferent a l'habitual (després d'escola), els 

participants han presentat un comportament molt més tranquil i calmat. Han escoltat 

atentament l'explicació del funcionament del joc i s'han comportat molt bé durant tota 

l'activitat. En alguns moments ha sigut necessari que els Ecoloucos els cridessin l'atenció a 

l'hora de respondre preguntes ja que estaven una mica dispersos. 

              

Observacions generals: 

 

L'activitat s'ha realitzat correctament però ha faltat una mica d'energia i acció durant el 

joc. Degut al canvi d'horari i al tipus de joc la trobada ha sigut molt més tranquil·la. Els 

participants han presentat nivells de coneixements molt diferents en tots els àmbits. 

També s'han observat problemes a l'hora d'identificar la mà/peu dret i l'esquerra. A la 

trobada han participat tres nens/es que no formen part del grup d'Ecoloquinhos (Zaira, 

Hailê, Sol). Aquests van a una escola amb un altre tipus de metodologia pedagògica 

(Escola Dende) i han demostrat molts coneixements i molt diferents als dels altres nens, 

sobretot dins l'àmbit dels vegetals i de l'agricultor. Al acabar el joc els mateixos 

Ecolouquinhos han recollit el joc. 
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Títol: Avaluació joc de les bones pràctiques - Ecoloucos- 

Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Participants: Ecoloucos (Rodrigo, Jayne, Geiza, 

Cleiton,Marília, Gildeon), Diana, Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 
 

Data:  24/03/12 

   

 

Hora: 14:00 

   

 

Ubicació: Casa 

Diana 

       Observacions de comportament al llarg del joc:         

                                                                                                           

Tot i que en un inici els participants del joc no estaven gaire entregats, de mica en mica 

s'han anat animant. A l'hora de realitzar les diferents proves de la gimcana, tots s'han 

mostrat molt participatius. El treball en equip s'ha vist molt reflectit en les proves que ho 

precisaven. Hi ha hagut participants que han mostrat més habilitats en algunes activitats 

determinades; quan els altres components del grup  observaven aquest fet, facilitaven la 

realització del joc per part d’aquest participant. 

En algunes ocasions, la forma alhora de realitzar la prova ha estat igual en els dos grups.  

       Observacions generals:                                                                                                                                                                       

 

 L’activitat ha resultat molt positiva. Totes les proves s’han realitzat amb les durades que 

s’havien pensat inicialment. No s’ha realitzat cap canvi.  

L’espai on es realitzava el joc, ha resultat ideal pel muntatge de totes les activitats. 

Pel que fa als participants, han respòs molt bé en totes les proves. 

Tot i que dins les cinc activitats n’hi havia de més difícils i més fàcils, un dels dos grups les 

ha pogut realitzar totes correctament. 

       

Avaluació de les fitxes 

       Nom participant: Jayne 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 
  Agricultor trist 

Han relacionat els dos 

conceptes però, no han 

encerclat com a positiu la 

venda de productes 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 
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Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       
Nom participant: Geiza 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Sequera 

En lloc de escollir com a 

negatiu l'agricultor trist, ha 

escollit la sequera 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Agricultor trist 
Enlloc d'escollir sequera, 

han escollit l'agricultor trist 

       
Nom participant: Cleiton 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Agricultor trist Tot correcte 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 
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Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       
Nom participant: Marília 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

trist 
Venda productes Al revés 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

              

Nom participant: Gildeon 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Sequera En la imatge negativa ha 

posat la sequera. 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Agricultor trist En la imatge negativa ha 
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posat l'agricultor trist 

              

Nom participant: Rodrigo 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 
  Venda productes 

No ha encerclat cap imatge 

com a positiva. Tot i això 

ha enllaçat l'agricultor trist 

amb la bona pràctica. 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       Observacions:        

                                                                                                                                                                                    

De totes les bones pràctiques analitzades, només han tingut problemes per relacionar les 

imatges de plantar una muda i consumir productes locals. Han confós la imatge negativa 

de plantar una muda amb la negativa de consumir productes locals. 

 Aquest error pot ser degut a que les imatges que hi havia a la fitxa, i que feien referència 

a aquestes bones pràctiques, eren molt confuses. En el cas de consumir productes locals, 

el problema podria venir determinat per la poca importància que s’havia donat fins ara 

sobre aquesta acció. Al llarg de tots els jocs realitzats, s’havien tractat tots els altres 

conceptes llevat d’aquest.  
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Títol: Avaluació joc de les bones pràctiques - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, Vinicius, Ane Kaliane, 

Vinicius, Wanessa, Elaine, Jéisa, Eloisa, Jailane), Ecoloucos 

(Jamille i Eane), Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria) i Cris. 
 

Data:  07 / 04/2012 

   

 

Hora:  14:30 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Observacions de comportament al llarg del joc:                                                                                           

S'ha dividit els participants en 2 grups, cada grup supervisat amb una Ecolouca i amb una 

"facilitadora". Un dels grups ha demostrat un comportament correcte, interès i ganes de 

jugar i realitzar totes les proves sense problemes. L'altre grup, una mica més mogut, no 

estava tant pendent del joc, no han escoltat i no han permès que les proves es dugessin a 

terme amb normalitat. Aquest últim grup, ha finalitzat abans la gimcana, justament per 

aquesta raó de comportament.  

       Observacions generals:                                                                                                                                                                     

Els nens insisteixen amb el fet de si després es farà alguna mena de passejada o excursió. 

Referent a la segona part del joc (quan es comenten les imatges i es realitza el 

trencaclosques) hi ha hagut alguns que han participat activament i han comentat les 

imatges, d'altres no han parat gens d'atenció. 

       Nom participant: Eloisa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Jéisa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Elaine 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Wanessa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Vinicius 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-85- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

              

Nom participant: Ana Kaliane 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Jailane 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Vinicius 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo --- ----- 
No ho ha relacionat amb 

res. 

Consumir produtos 

locais 
Bosc espès Agricultor venent 

La relació és errònia. A 

més, la imatge d'un 

agricultor venent, és una 

imatge positiva no pas 

negativa.  

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort -------- 

No ho ha relacionat amb 

cap imatge negativa. Al full 

imprès, la imatge de la 

dona malalta no es veu bé. 

Plantar uma muda Paisatge net Sòl sec 

La relació negativa és 

correcta. La positiva no és 

la esperada. 

              

Nom participant: Jeandson 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus ------ 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 
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Alimentaçao saudável Cor fort -------- 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 

Plantar uma muda Bosc espès -------- 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 

  Observacions resultats:                   

                                                                                                                    

Cal esmentar que als Ecoloquinhos se'ls ha ajudat a l'hora de realitzar la fitxa d'avaluació, 

en cap cas se'ls hi ha dit la resposta però, si que se'ls ha guiat i se'ls hi ha tornat a explicar 

alguns conceptes que tot i semblar que havien quedat clars a l'hora de comentar les 

imatges, després a l'hora de fer la fitxa d'avaluació sorgien dubtes. Durant la realització de 

la fitxa, també hi ha hagut alguns membres del grup Ecoloquinhos que no paraven atenció 

a les explicacions, d'altres sí. Tot i que és un resultat a nivell individual, es podria 

considerar el resultat global del grup ja que al final ho han acabat fent entre tots (o si més 

no, en 2 grups).  
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Títol: Avaluació joc dels processos -Ecoloucos- 

Participants: Ecoloucos (Jamille, Mariana, Eane, Jayne, 

Jeiza, Cleiton, Gildeon, Marília, Poliana, Mathews), Natureza 

Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 Data: 

29/03/2012 

   

 

Hora: 08:15 

   

 

Ubicació: 

CasAzul 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Han parat molta atenció durant tota 

la projecció dels vídeos. Han fet alguns comentaris respecte a com es realitzava cada 

procés. Els coneixien tots però, la farina de mandioca comentaven que algun procediment 

no l'havien vist fer igual Quan s'ha vist el vídeo de la mel de cacau han comentat que 

existeixen altres formes de produir-la. El procés que més coneixen és el de fer caldo de 

canya de sucre. En dos dels vídeos apareix un agricultor (Mundinho) que els Ecoloucos van 

coneixer en una sortida, quan l'han vist han recordat la caminada que van fer a prop de 

casa seva.Durant la projecció dels diferents vídeos, una Ecolouca (Mariana) ha fet diversos 

comentaris fora de context que han distret en alguns moments l'atenció de la resta de 

participants. 

       

Observacions durant el joc: Els diferents grups han jugat amb moltes ganes. Han 

corregut a buscar les diferents fotografies i s'han divertit molt. Un dels grups estava format 

per dos Ecoloucos que no es coneixien (Gildeon i Poliana), fet que ha provocat que anéssin 

més a poc a poc que els altres i amb menys motivació. 

       
Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       
Farinha de mandioca 

 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 11. Maos com farinha 

 5. Premsar 4. Botar nos sacos 

 6. Jogar o líquido fora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 5. Premsar 

 8. Fazer fogo 6. Jogar o líquido fora 
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9. Torrar 8. Fazer fogo 

 10. Tirar farinha do fogo 9. Torrar 

 11. Maos com farinha 10. Tirar farinha do fogo 

 

       Observacions: Inicialment, han ordenat les imatges de forma errònia. No recordaven que, 

un cop premsada, la farina s'ha de tornar a passar per la trituradora. També s'han confós 

amb la fotografia final, en la que apareixen unes mans amb farina. Han pensat que 

aquesta era la farina resultant de la primera vegada que es ralla la mandioca. Se'ls ha 

comentat que l'ordre escollit era incorrecte i han sabut rectificar molt ràpidament. Un cop 

reorganitzades les imatges, han explicat molt bé tot el procés, utilitzant les paraules que 

havien aparegut prèviament al vídeo i resumint de forma molt clara cada pas. 

             

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 6 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo   

 

       Observacions: Durant el joc s'ha perdut una de les imatges del procés de plantar una 

muda. Aquesta corresponia a l'última etapa del procés, la de coroar la muda al cap d'un 

temps. Inicialment, els participants no han trobat a faltar cap dels passos del procés. Quan 

han començat a fer l'explicació de com plantar una muda se'ls ha preguntat quina creien 

que era la fotografia que faltava i ràpidament han respòs que era "netejar la zona del 

voltant de la muda al cap d'un temps d'haver-se plantat". No han utilitzat el terme 

"coroar". Durant l'explicació dels diferents passos, tampoc han dit que s'adobava amb 

fosfat, només han recordat que s'utilitzava calcària. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 
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7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  

       

 

 

Observacions: Els ha sigut molt fàcil ordenar les imatges per aquest procés, recordaven 

molt bé tots els passos mostrats en el vídeo. A l'hora de fer l'explicació han sabut 

sintetitzar molt bé el procés i han utilitzat els mateixos termes que apareixien al vídeo. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Han sabut ordenar molt ràpidament les fotografies de les diferents etapes 

d'aquest procés. Han comentat que era el procés que coneixien més i que havien vist més 

vegades. A l'hora de fer l'explicació, enlloc de utilitzar el terme "descascar" a cana han dit 

"raspar"; un dels propis Ecoloucos que no havia d'explicar aquest procés els ha corregit 

recordant-los-hi que el terme correcte era descascar. Tot i així, han descrit els diferents 

passos molt bé i de forma molt clara. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos -Ecolouquinhos- 

Participants: Ecolouquinhos (Jeanderson, Ana, Kaliane, 

Elaine Gonçalrees, Wanessa Santos, Jailane) i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Data: 04/04/2012 

   

 

Hora: 17:25 

   

 

Ubicació:  CasAzul 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els participants de l’activitat han estat 

molt atents al llarg dels quatre vídeos passats. Tot i això, la presència de nens al carrer 

jugant, feia perdre la seva atenció a la projecció. 

Una Ecoloquinha ha comentat que el seu avi també fa mel de cacau i per aquesta raó ella 

ja coneixia tots els passos del procés de realització d’aquest subproducte. 

Les projeccions van acompanyades per diferents músiques. Alguns participants han 

preguntat qui era el grup que ho interpretava ja que els agradava molt. 

       Observacions durant el joc: Els Ecoloucos que havien de realitzar el joc dels processos 

amb els Ecolouquinhos, no es van presentar. És per aquesta raó, que l’aplicació del joc el 

va realitzar Natureza Ativa. La projecció dels vídeos a transcorregut sense cap entrebanc. 

No obstant, quan aquests van acabar, es va decidir que, les fotografies no s’amagarien i 

que s’escamparien al terra perquè les poguessin agrupar i ordenar correctament. 

                                                                                                                                                                           

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 5. Premsar 4. Botar nos sacos 

 6. Jogar o líquido fora 5. Premsar 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 6. Jogar o líquido fora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 
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11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Pel què fa a l’ordre escollit pels participants referent a la producció de 

farina de mandioca, ha estat errat en una de les seves posicions. No han tingut en compte 

que la farina, després de ser premsada, s’ha de tornar a passar per la màquina que la 

tritura. 

Per altra banda, alhora d’explicar els diferents passos, els participants no utilitzaven el 

mateix vocabulari usat en els vídeos.  

       

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 7 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents a les mostrades en les 

projeccions dels vídeos. 

En aquest cas, enlloc de parlar de “limpar a àrea, abrir berços i adobar com calcàrea e 

fosfato ”  ho expressaven amb les paraules “capinar, facer buracos i adobo”. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 
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9. Beber 9. Beber 
 

  

 

 

     

Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents a les mostrades en les 

projeccions dels vídeos.En aquest cas, enlloc de parlar de “recolectar cacao i descascar 

cacao ”  ho expressaven amb les paraules “coller i abrir cacao”. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents que les mostrades a les 

projeccions dels vídeos. En aquest cas, enlloc de parlar de “abrir em duas”, pel què fa a la 

canya de sucre, parlaven de “partir em peio”. 

També és important remarcar que, els participants de l’activitat no volien ajuda dels seus 

companys. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes 7ª serie Eliés Haun- 

Participants: 7ª serie A. 31 alumnes, Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta), Cris. 

 Data: 11/04/2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els alumnes de 7º sèrie han estat 

molt atents al llarg de la projecció dels 4 vídeos. No obstant, i degut a les característiques 

de l'aula i el fet que tingués una finestra oberta que donava al passadís, els participants es 

distreien amb la gent que passava. Es podia observar que durant totes les projeccions, els 

alumnes entre ells, es comentaven coses en veu baixa. 

       Observacions durant el joc: Tots els participants de l'activitat han actuat de forma molt 

activa. Han estat entregats tant alhora de observar els vídeos com alhora de ordenar-los. 

Tots volien observar les fotos i tots volien donar la seva opinió en totes les ocasions. En un 

inici tenien vergonya de demanar dubtes a les tres components de Natureza Ativa. Tot i 

això, al final la vergonya ja els havia passat                                                                                                                                        

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 
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11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: No han errat en la posició de les imatges. Han sapigut perfectament com 

anaven tots els passos. Se'ls ha fet sortir a davant la pissarra a explicar el procés. Al 

principi hi ha hagut molta desorganització ja que tot i tenir l'ordre correcte, davant la 

classe es col·locaven malament. També hi ha hagut una participant que no ha volgut sortir 

per vergonya. Tots han explicat molt bé els passos, utilitzant les paraules del video.  

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: També han ordenat bé tot el procés de plantar una muda. Els ha estat 

molt fàcil ordenar-ho. En aquest cas tots els components del grup mostraven molt interés. 

Tots ho volien explicar i els agradava relacionar-se molt amb les components de Natureza 

Ativa. Alhora de sortir a la pissarra, també ha resultat una mica caòtic ja que no sabien on 

posar-se. Al final ho han explicat molt bé utilitzant les paraules del vídeo. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 
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9. Beber 9. Beber  

       

Observacions: Aquest grup tampoc ha tingut cap problema alhora d'escollir les imatges i 

ordenar-les. Una observació a destacar és que dins el grup format per 8 persones, només 

quatre ordenaven les fotografies, els altres s'ho miraven. No obstant, alhora de sortir a la 

pissarra a explicar als altres companys el procés de mel de cacau, han sortit tots els 

membres del grup. Ho han explicat molt bé i utilitzant el vocabulari del vídeo. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Han escollit i ordenat de forma correcte totes les imatges. Tot i no tenir 

cap problema, en moltes ocasions comentaven que ells utilitzaven aparells més moderns 

alhora d'extreure el caldo de canya. Alhora de sortir davant de tota la classe a explicar el 

procés, hi ha hagut un moment de caos alhora d'ordenar-se. Tot i això, han explicat molt 

bé el procés usant les mateixes paraules que sortien en el vídeo. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes 8º sèrie Eliés Haun- 

Participants: 34 alumnes de 8ª sèrie, Ecoloucos (Jamille, 

Danrley, Marília), Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Lia 

(professora de la classe), Cris i Valeria 

 Data: 12/04/2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els alumnes han estat molt atents 

durant la projecció dels 4 vídeos. Han mostrat molt d'interès i ganes d'aprendre tant en les 

projeccions com en tota l'activitat. Alguns d'ells no coneixien algun dels processos o bé els 

coneixien d'altres formes. 

       Observacions durant el joc: Han participat de forma molt activa durant tota l'activitat. 

Tot el que se'ls ha demanat ho han fet de forma ràpida i organitzada, tan a l'hora de 

distribuir-se en grups i col·locar les cadires en funció d'aquests, com a l'hora d'organitzar-

se dins del propi grup. Tots els participants dels diferents grups han participat en 

l'ordenació de les fotografies i han mostrat molt d'interès en tot moment.                                                                                                                                                                              

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 
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11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Han ordenat bé les fotografies i han explicat el procés de forma molt clara 

i oganitzada. Tot el grup s'ha situat davant la classe i, un per un, cada participant del grup 

ha explicat l'etapa del procés corresponent a la fotografia subjectada. Inicialment han 

mostrat una mica de vergonya a l'hora de parlar davant de tota la classe però s'han 

organitzat molt bé i han fet una molt bona explicació del procés. Utilitzant un llenguatge 

idoni i fent servir els mateixos termes per a cada etapa que els escrits al vídeo. 

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: Han ordenat bé totes les fotografies. Han fet una explicació del procés 

perfecta, utilitzant el llenguatge apropiat i parlant de forma clara i entenedora. Sense que 

se'ls demanés en cap moment, ells mateixos s'han presentat abans de parlar i han dit quin 

era el procés que explicarien a continuació. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  
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Observacions: En el moment d'escollir les fotografies corresponents al seu procés, han 

agafat una fotografia corresponent al procés de fer caldo de cana; els mateixos 

components del grup s'han adonat de l'error. A l'hora d'ordenar les diferents imatges ho 

han fet de forma molt ràpida. L'explicació del procés ha sigut perfecta, cada participant ha 

explicat l'etapa representada en la fotografia subjectada, utilitzant el llenguatge apropiat i 

de forma molt clara. Inicialment, ells mateixos també han presentat el procés que es 

disposaven a explicar. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Igual que els altres grups, aquest també ha ordenat bé les imatges 

corresponents a les diferents etapes del procés. L'explicació també ha sigut perfecta, han 

utilitzat el llenguatge apropiat i els termes apareguts en el vídeo. Han parlat de forma molt 

clara i entenedora, decidint ells mateixos quin component del grup s'encarregava de 

l'explicació de cada etapa del procés. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes EJA Eliés Haun- 

Participants: Alumnes EJA, Cris i Natureza Ativa (Berta, 

Carlota i Núria) 

 Data:  13 / 04 / 

2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Élies 

Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Tots els participants han mostrat 

atenció durant tots els videos, han restat en silenci i no han tingut cap mena de 

comportament fora de lloc. 

       

Observacions durant el joc: Pel que fa a les escoles, aquest apartat es refereix a les 

observacions mentre els  diferents participants escullen les imatges i les ordenen entre 

tots. Durant l'activitat, els diferents participants s'han ajudat entre ells i han treballat en 

equip per tal d'ordenar les seqüències. En algun grup, hi ha hagut algun alumne que no 

participava gaire activament de l'activitat,no obstant, la majoria han tingut una participació 

activa. L'activitat s'ha dut a terme amb ordre dins les limitacions d'espai que hi havia.                                                                                                                                                                     

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 
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10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 

 11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Han ordenat les imatges de forma correcte. Alhora de presentar-les davant 

de la classe, han utilitzat el vocabulari adient. 

       

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 

6. Muda 

7.Coroar depois dum 

tempo     

 7. Coror depois dum tempo 6. Muda 

 

       Observacions: Han col·locat de manera errònia la imatge número 6 i 7, les han girat 

d'ordre. No obstant, es tracta d'una equivocació deguda als nervis, doncs la noia estava 

una mica nerviosa. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 
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7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  

 

 

      

Observacions: Tot correcte. La col·locació de les imatges i la presentació davant la classe 

ha estat molt bé.  

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Tot correcte. No han comés cap error, ni alhora d'ordenar, ni alhora de 

presentar-ho davant els companys 

       Observacions generals.  Tots els participants han participat de l'activitat. A l'hora de fer 

l'explicació, alguns alumnes han explicat l'etapa de manera clara i amb un to de veu alt; i 

d'altres - degut a la vergonya- ho han dit molt fluix i ràpid. Avui, s'esperava la presència 

dels Ecoloucos, però aquests no han vingut.  
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I. III. Fitxes d’avaluació de 

la formació 
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Títol: Joc dels sacs 

Participants: Ecoloquinhos (Jailane, 

Wanessa, Vínícíus, Ryan, Jeandson, Renata, 

Eloiza, Ana Lina, Elaine) Ecoloucos ( Neto, 

Geiza, Jeane, Jamille), Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 

Data: 29/02/202     

 

  

 

Hora: 09:20 

 

  

 

Ubicació:  Juarana Milagrosa 

       Avaluació de l'explicació del joc del sacs 

       Ordre seguit a l'hora d'explicar el joc:                                                                                                                                            

Pel que fa a l'explicació del joc, han sabut seguir l'ordre corresponent. Primer, han 

col·locat els participants en el lloc adequat per realitzar l'activitat, tot seguit els hi han 

repartit les fotografies de cap per avall i els hi han comentat que no podien girar-les fins 

que comencés el joc. A continuació – amb els participants col·locats i amb les imatges 

repartides – han explicat el funcionament del joc pas per pas: primer, agafar una 

fotografia i mirar-la; segon, anar a dipositar-la corrent al sac corresponent; tercer, anar 

a buscar una altra imatge, i així successivament fins a col·locar totes les fotografies als 

sacs. També han comentat que anirà sonant un ritme (amb la pandereta), quan la 

música pari, ells també s'han de quedar immòbils .Resumint, l'ordre ha sigut el correcte.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                         

A l'hora d'organitzar-se per muntar el joc els hem hagut d'ajudar ja que els hi ha faltat 

iniciativa,  tot i això cal tenir en compte que era la primera vegada que realitzaven 

aquesta activitat. Els hi hem repartit nosaltres el material (corda, pinces d'estendre roba, 

les imatges i el pandero). Mentre la Carlota i la Berta ajudaven a la Geiza i a la Jamille a 

muntar-ho, els altres dos (Neto i  Jayne) estaven distrets jugant entre ells. 

       

Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                

El llenguatge utilitzat ha sigut molt clar i concís. S'han explicat els conceptes necessaris 

per jugar al joc. Han sabut sintetitzar de manera senzilla i entenedora les normes de 

l'activitat 

       

Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                              

Els participants han entès el joc a la primera. Tan bon punt ha començat a sonar la 

música, tots els participants sabien què havien de fer, fet que demostra que havien 

entès perfectament el funcionament d'aquest. 
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Durant el joc:                                                                                                                                                                                  

El joc ha transcorregut sense incidents, la Jamille i la Geiza eren les que estaven 

supervisant el joc. Han aconseguit motivar els Ecoloquinhos a l'hora de jugar, i l'activitat 

ha sigut tot un èxit. Quan la música sonava els participants corrien a dipositar les 

imatges als sacs, quan la música parava, tots es quedaven quiets. Els que es movien 

després de que la música hagués parat, la Geiza i la Jamille els feien tornar a la posició 

inicial. Durant el joc els Ecoloquinhos s'ho han passat molt bé i han rigut molt. 

       

Observacions:                                                                                                                                                                                  

A l'hora d'explicar el joc, la Geiza i la Jamille s'han interromput vàries vegades, caldria 

organitzar què diu cada una per tal de que això no passés; en Neto també en alguna 

ocasió ha repetit conceptes que ja havien estat explicats; això també es solucionaria 

amb una organització prèvia.  Tot i que al principi ha faltat la iniciativa per part dels 

ecolocos a l'hora de començar a muntar l'activitat, després s'han anat animant i han près 

la iniciativa i no ha calgut que nosaltres intervinguéssim més. Cal fer esment, també, 

que mentre la Geiza i la Jamille estaven realitzant el joc amb els participants, en Neto i 

la Jayne estaven molt distrets 

       Avaluació del contingut dels sacs 

       Ordre seguit alhora d'explicar els diferents rols:                                                                                             

l'ordre que s'havia determinat al “rotero” per a l'explicació de cada un dels rols era: 

dona, nens, agricultor i empresari. Els Ecolocos han alterat una mica aquest ordre, han 

començat pels nens, després la dona, després l'empresari i finalment l'agricultor. La 

figura de l'empresari només era per poder fer la relació amb l'agricultor, ells també l'han 

explicat. S'han liat una mica ja que en ocasions parlaven de la dona, després de 

l'empresari, després tornaven amb la dona... 

       S'ha comentat les fotos marcades amb una "X"?                                                                                                

Han començat comentant totes les fotos que anaven traient, la Geiza en un moment ha 

dit que només s'haurien d'explicar les fotos que tinguessin una X però tot i així, han 

continuat comentant-les totes. Aquesta part l'estaven realitzant la Jayne i la Jamille. La 

Jayne no va venir el dia que vam explicar el joc als Ecoloucos; i la Jamille, no va venir el 

dia que vam traduir el “rotero”. El fet de comentar totes les fotos, fa que el joc s'allargui 

i es faci pesat, no obstant hi ha hagut comentaris molt encertats per part dels Ecoloucos.  
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Llenguatge utilitzat en l'explicació:                                                                                                                                   

Tot i que el llenguatge de bones a primeres pot semblar clar, cal dir que els Ecoloquinhos 

tenen edats compreses entre els 5 i 12 anys aproximadament. Pels de deu anys en 

amunt , el llenguatge utilitzat és adequat; no obstant, si parem atenció als nens més 

petits, caldria un llenguatge més senzill, amb menys paraules tècniques.  

       

Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                             

Hi ha fotografies que no han estat col·locades al sac esperat, d'aquí se'n deriva que és 

possible que algun participant no hagi entès el joc; o bé que algun hagi posat més 

atenció en dipositar ràpid les fotografies en qualsevol sac i acabar el primer,  en comptes 

de pensar on hauria d'anar la fotografia.  

       

Organització a l'hora de realitzar el muntatge de la infraestructura per 

l'avaluació del joc:                                                                                                              

Quan s'ha acabat el joc, els Ecoloquinhos s'han dispersat una mica. Hem hagut de ser 

nosaltres qui els ha cridat l'atenció i els ha fet seure; tot seguit la Geiza també els ha fet 

seure. El cordill l'han muntat 2 ecolocas, mentre els altres 2 s'ho miraven.  

       Organització del procediment de tota l'avaluació:                                                                            

Han començat comentant les fotografies dels nens, anaven traient una per una i les 

comentaven totes. Al principi ha resultat interessant, al cap d'una estona l'avaluació 

s'estava fent repetitiva i avorrida. Quan treien alguna fotografia que no estava al sac 

correcte, comentaven el rol al qual pertanyia i explicaven una mica aquest altre rol; 

després tornaven al rol que estaven explicant inicialment. Aquest procediment ha 

esdevingut confús i repetitiu. En algunes fotografies es liaven i no sabien molt bé què 

comentar-hi; llavors divagaven i ho relacionaven amb altres conceptes que nosaltres no 

els hi haviem comentat. Alguns d'aquests conceptes eren molt encertats i interessants, 

d'altres, eren innecessaris. Al cap d'una estona, els altres 2 Ecoloucos – que estaven 

pujats a dalt de l'arbre menjant mentre es duia a terme l'avaluació – han baixat de 

l'arbre i han intervingut amb comentaris també. Al final ha resultat haver-hi 4 persones 

justificant les imatges en funció del seu punt de vista. Després de més de deu minuts 

xerrant sobre les fotografies, els Ecoloquinhos s'han començat a impacientar, tot i així, 

els Ecoloucos els hi han cridat l'atenció i els han pogut controlar. Quan s'ha arribat al rol 

de l'empresari, encara ha sigut tot més confús ja que en principi la figura de l'empresari 

només hi era per explicar la relació amb l'agricultor; no obstant, els Ecoloucos han 

tractat el rol de l'empresari com si fos un rol més del joc. Quan era hora de comentar 

l'agricultor, els ecoloquinhos estaven ja molt esverats i avorrits, amb prou feines s'ha 

comentat aquest últim rol. El principal problema ha sigut que al voler comentar totes les 

imatges, s'ha perdut de vista les principals accions que calia comentar de cada rol. 
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Observacions:                                                                                                                                                                               

No s'han mirat el rotero ni una vegada des de que ha començat l'activitat. Aquest joc té 

una part molt gran de reflexió, que també correspon amb la part més important del joc; 

possiblement s'hauria de trobar una manera de poder realitzar el joc i assolir els 

objectius sense tanta reflexió pel mig. O bé, utilitzant el rotero i comentar únicament els 

4 aspectes més rellevants de cada rol. Si a l'activitat haguessin participat ecolocos que 

haguessin vingut el dia de l'escola Dendé i el dia del rotero, el resultat hagués sigut 

diferent. A més d'això, seria bo que els Ecoloucos tinguessin més cura de la seva actitud, 

no pot ser que dos companys estiguin explicant un joc i els altres estiguin penjats dalt 

d'un arbre menjant patates chips, o fent el tonto...  

       

Rol 

Principals punts a 

comentar pels 

Ecoloucos 

El què han comentat els Ecoloucos 

D
O

N
A

  - Les feines de la 

dona no es basen 

únicament en 

aquelles relacionades 

amb la llar. 

S'ha comentat que la dona pot fer de tot.  

N
E

N
  - El nen ha d'ajudar 

als seus pares però, 

la seva principal 

funció és estudiar. 

No ho han dit de bones a primeres. Però després han 

comentat que els nens ajuden a casa, tot i que no 

s'hi ha posat massa èmfasi. 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

  - La seva figura és 

molt important ja que 

a part de la feina al 

camp, realitza moltes 

altres funcions.                                            

- Educació dels fills                

- Ajudar amb les 

feines de la llar 

No s'ha comentat res de l'educació dels fills, ni 

d'ajudar a casa. 
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Avaluació de l'explicació de la relació entre empresari i agricultor 

       Com introdueixen la relació?                                                                                                                                                       

Els hi costa començar, no saben molt bé què dir. La Jamille es confon amb la importància 

que vam marcar de cada rol. El que diu és interessant però, no acaba de ser la relació 

que nosaltres vam explicar de l'empresari i de l'agricultor. Està girant els rols; amb el 

que està comentant es dedueix que entre tots aquests 4 rols, el més important és 

l'empresari, i tot gira entorn d'aquest. Tot i això, la Geiza ja s'acosta més al que vam 

explicar-los-hi nosaltres. No obstant, el llenguatge utilitzat és massa tècnic i els nens no 

estan parant massa atenció.En Neto (que no va venir ni a fer el rotero ni a l'escola 

Dendé) va tenir una molt bona idea. Per tal d'explicar la relació entre agricultor i 

empresari ho simula amb el conte de la formiga i la cigarra. Els nens hi paren atenció i 

s'aconsegueix transmetre una de les idees principals del joc.  

       

Parlen dels dos tipus d'agricultor?                                                                                                                                 

En Neto quan explica el conte, diu que és millor l'agricultor que planta vàries espècies. 

       Sobre la relació… es parla de… 

Empresari lligat al turisme si 

Turisme lligat al paisatge si 

Paisatge lligat a l'agricultor 

(conservació paisatge) 

si. Es comenta aquest punt quan es parla de que és 

millor l'agricultor que planta varies espècies. 

Agricultor lligat a la produció de 

béns  
no 

Benefici mutu de la relació entre 

agricultor i empresari 

si. Es diu que l'empresari està lligat al turisme, el 

turisme al paisatge; i l'agricultor cuida el paisatge.  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

-109- 

 

naturezaativa@gmail.com 

 

       Bona explicació de cada punt:                                                                                                               

l'explicació de cada punt és molt curta, tot i així les paraules clau són dites. En part és 

millor que l'explicació sigui curta ja que els Ecoloquinhos comencen a estar cansats 

d'estar assentats i ja els hi costa molt parar atenció; igual que als Ecoloucos, ja els hi 

costa molt captar l'atenció dels nanos. S'obliden de comentar l'agricultor com a 

productor de béns, i l'empresari com a venedor d'aquests béns.  

       Observacions:                                                                                                                                                                              

Serà necessari comentar amb els Ecoloucos com ha anat el joc, com s'han sentit ells i 

què hem notat nosaltres. Quines coses han fallat i com podríem millorar-ho. No obstant, 

els Ecoloucos mostren motivació i ganes d'aprendre. Tot i que al principi només eren 2 

els que estaven pendents del joc, al veure que aquestes 2 tenien problemes per fer 

l'apartat de la reflexió de les imatges, tots s'han unit i s'han ajudat. Així, gràcies a tots 

s'ha pogut realitzar l'activitat. Tot i que en Neto no hagués assistit a les preparacions del 

joc, ha tingut una aportació genial amb el conte per explicar la relació agricultor-

empresari, així doncs, queda demostrat que són nanos amb recursos.  

       Avaluació de la mímica 

       Ordre seguit alhora d'explicar la mímica:                                                                                                                           

No hi ha hagut cap problema ni dificultat amb l'explicació. 

       Llenguatge utilitzat per l'explicació de la mímica:                                                                                                     

El llenguatge ha sigut l'adequat; els ecoloquinhos han entès el joc a la primera. A més 

els Ecoloucos han explicat el joc de forma molt sintetizada per tal de no allargar més la 

qüestió.  

       Organització a l'hora d'explicar i realitzar la mímica:                                                                                               

Els Ecoloucos ja es senten cómodes i prenen la iniciativa a l'hora d'interactuar amb els 

Ecoloquinhos. L'explicació del joc de la mímica ha sigut la correcta i l'organització no 

podia ser més encertada. Han decidit que els Ecoloquinhos sortirien un per un a fer la 

mímica, i qui encertés seria el pròxim a sortir, i aixï successivament fins que tots 

haguessin representat una acció. Per dir l'acció que s'estava representant, calia que els 

Ecoloquinhos aixequessin la mà. 
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Durant el joc:                                                                                                                                                                                         

El joc s'ha realitzat correctament, tot i que massa ràpid. Els nens endevinaven l'acció i ja 

sortien ràpidament a fer la mímica (en tenien moltes ganes), això feia que en ocasions 

els Ecoloucos no tinguessin temps de demanar quin era el personatge que realitzava 

l'acció (nen, dona, agricultor, empresari). No s'ha posat gaire èmfasi amb la qüestió de 

que cada personatge pot fer de tot.  

       Observacions:                                                                                                                                                                  

Aquest joc és adequat per realitzar-lo amb els Ecoloucos, no obstant, cal remarcar la 

necessitat de reformular-ho per fer-lo més senzill a nivell de comprensió per als nens 

més petits; així com també s'hauria de comentar als Ecoloucos la utilització del rotero de 

cares als pròxims jocs. 
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Títol: Joc de l'Oca 

Participants: Ecolouquinhos ( Eloiza, 

Vinicious, Renata, Elane, Wanessa, Kaliane, 

Jailane, Jeanderson), Ecoloucos (Jeiza, 

Jamille i Danley), Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:  06/03/2012  

 

  

 

Hora: 10:15 

 

  

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Avaluació de l'explicació de l'oca 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                  

Els Ecoloucos inicialment ja s’havien repartit l’explicació de cada part entre ells i tenien 

molt clar l’ordre per tal de dur a terme l’activitat. Tot i això, el fet que arribessin tard va 

fer que les coses anessin molt més ràpid i l’ordre a seguir sigues una mica més caòtic.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                         

La preparació del taulell de joc i la creació de les fitxes va anar a càrrec nostre. Com que 

teníem el temps just i tant els Ecoloucos com els Ecolouquinhos  s’havien banyat a la 

represa, vam creure que es perdria molt de temps fabricant una fitxa. A més, aquesta 

part del joc és purament lúdica i no proporciona cap aprenentatge per als participants. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                           

El llenguatge que s’ha utilitzat per l’explicació del joc ha estat molt entenedor, adaptat a 

les edats dels Ecolouquinhos. En cap moment s’han utilitzat paraules tècniques que 

dificultessin la comprensió de l’activitat. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                        

La comprensió per part dels participants ha estat molt bona. L’únic punt que els ha 

costat entendre ha sigut el de l’ordre a seguir a l'hora de tirar el dau. Aquest fet pot ser 

degut a que, l’ordre que els Ecoloucos han decidit seguir, ha estat el contrari del que 

habitualment s’utilitza en tots els jocs, és a dir enlloc de seguir l'ordre de les agulles del 

rellotge, ha estat el contrari. 

       Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                  

Com ja s’ha comentat, la única cosa que ha dificultat el funcionament del joc ha estat 

l’ordre a seguir a l'hora de tirar el dau. Tot i això, tots els Ecoloucos sabien molt bé què 

havien de fer en cada cas i com reaccionar davant d’aquests problemes. 
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Recursos:                                                                                                                                                             

El seu recurs principal ha estat el “rotero” que s’havia fet el dia anterior. En molts casos 

han llegit exactament el que hi havia escrit en aquest. En aquesta activitat, no han estat 

gaire creatius a l'hora de generar recursos davant de possibles confusions dels 

participants durant el joc. 

Comentaris exposats pels Ecoloucos 

Imatge Què és? Relació amb l'agricultor Bo o dolent? 

Compostatge Adob 
L'adob és necessari per la 

reproducció de les plantes. 
Bo   

Incendi forestal Incendi  

Els incendis destrueixen la 

plantació de l'agricultor i no 

permeten que es planti de nou a 

la zona cremada. 

Dolent 

Talar arbres 
Tala 

d'arbres 

Fent referència a la vida de 

l'agricultor, la tala d'arbres 

perjudica la seva plantació, aixó 

com també perjudica a la 

conservació de la natura. 

Dolent 

Treball en comunitat 
Treball en 

comunitat 

Permet més producció en menys 

temps. Tenir companyia, no estar 

sol. 

Bo 

Tirar deixalles Deixalles 

Embruta el paisatge i no permet 

una bona plantació per 

l'agricultor. 

Dolent 

Plantar un arbre 
Plantar un 

arbre 

Ajuda a la conservació del 

paisatge i a la producció de fruits 

per part de l'agricultor 

Bo 
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Sequera Sequera 

Amb sequera les plantes no es 

poden reproduir ja que no tenen 

aigua. 

Dolent 

       
Observacions:                                                                                                                                                                            

Totes les ocasions que els participants de l’activitat queien en una casella especial, els 

Ecoloucos la comentaven.  

Degut a que el grup va arribar una hora tard, i l’autobús per retornar a casa passés més 

d’hora, es va creure convenient parar el joc per poder passar a la segona part 

d’avaluació. El joc funcionava molt bé i els Ecoloucos comentaven  totes les caselles 

correctament.  

El joc es va parar quan ja s’havia passat, com a mínim un cop, per totes les caselles 

especials. 

       Avaluació de l'explicació de la gimcana 

       

Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                     

El joc es va explicar seguint un ordre correcte i sense que els Ecoloucos es solapessin 

entre ells. El rotero els va permetre que no es deixessin cap part de l’explicació de 

l’activitat. 

 

Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                  

S’han organitzat molt bé per tal que, quan finalitzés la primera part del joc, un dels 

Ecoloucos ja hagués amagat les fitxes amb els papers de colors. Cadascú ja sabia quina 

part li tocava explicar del joc i en quin moment havia d’intervenir.  

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                              

El llenguatge que s’ha utilitzat per l’explicació del joc ha estat molt entenedor, adaptat a 

les edats dels Ecolouquinhos. En cap moment s’han utilitzat paraules tècniques que 

dificultessin la comprensió de l’activitat. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                        

Tot i que al principi es creia que els participants havien entès el funcionament de buscar 

les pistes i escollir el paper de color indicat, va resultar que, quan l’activitat es va posar 

en pràctica, ningú havia entès res. Una de les ecoloucas va ajudar als participants a 

resoldre els seus dubtes i a millorar la comprensió de l’activitat. 
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Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                               

Tot i la rapidesa amb què es va fer el joc i el poc temps que teníem, l’organització durant 

el joc va ser molt correcte. Es va solucionar a temps els problemes de comprensió que 

tenien els participants. 

       Recursos:                                                                                                                                                                                              

En aquesta segona part del joc, no s’han utilitzat recursos alternatius per tal que els 

participants comprenguessin millor l’activitat. Tot i això, en veure que els Ecolouquinhos 

agafaven les pistes sense comprendre per què i que no seguien un ordre... una ecolouca 

ha decidit anar amb ells per tal d’explicar-los-hi com havien de fer l’activitat. 

       Observacions:                                                                                                                                                                          

Igual que amb la primera part del joc, aquesta també ha estat molt marcada per la falta 

de temps i la pressa per poder agafar el bus. L’activitat s’ha hagut de fer amb molta 

pressa i sense poder comentar amb gaire precisió els resultats obtinguts.  

Els Ecolouquinhos també estaven molt dispersos i es distreien fàcilment amb l’entorn que 

els rodejava. Creiem que és el resultat de voler fer les coses amb poc temps i amb molta 

pressa. 
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Títol: Joc del Memory 

Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, 

Vinícius, Ryan, Vinícius, Thatyana, Elaine, 

Ana Lina, Eloiza, Wanessa, Renata, Jailane), 

Ecoloucos (Geiza, Cleiton), Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:14  / 03 / 2012 

 

  

 

Hora: 09:00 

 

  

 

Ubicació: Serra Azul 

       Avaluació del joc del memory 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                              

Han explicat el joc seguint totalment l'ordre establert i, a més a més, ho han fet de 

forma molt clara i ràpida. 

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                                

Degut a que només han participat en l'activitat dos Ecoloucos, se'ls ha ajudat a l'hora de 

muntar el joc. Mentre ells explicaven als Ecolouquinhos el funcionament del joc, 

Natureza Ativa ha penjat la lona i hi ha enganxat les fotografies amb els peus. Pel que fa 

a les fitxes del memory, les han distribuït sobre la taula sense seguir cap tipus d'ordre. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                       

Molt bé, han utilitzat un llenguatge molt adequat, simplificant el vocabulari per tal que 

els Ecolouquinhos entenguessin bé el joc. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                                   

La comprensió de l'activitat ha sigut molt bona des d'un inici. 

       

Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                     

Han sabut distribuir-se molt bé les diferents funcions que calia dur a terme durant el joc i 

ho han fet de forma molt organitzada. Mentre un dels Ecoloucos controlava el taulell on 

hi havia col·locades les peces, l'altre acompanyava als participants i els ajudava a 

relacionar els vegetals amb el seu arbre corresponent. D'aquesta manera evitaven que el 

taulell quedés buit i que els participants fessin trampes. Per tal de mantenir una 

organització dins de cada grup i, alhora, evitar conflictes, han fet que els jugadors 

d'aquests seguissin un ordre, de manera que cada cop tirés un dels components del  
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grup. Han aconseguit controlar molt bé al grup d'Ecoloquinhos.  

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                         

Per determinar quin equip iniciava la partida han fet servir el joc de "parells i senars". 

       

Observacions:                                                                                                                                                                                          

Només s'han fet dos grups: nens i nenes. Degut a que els jugadors feien trampes i 

miraven les fitxes quan no era el seu torn, al llarg de la partida els Ecoloucos han mogut 

les peces del Memory varies vegades. Aquest fet ha dificultat que els jugadors 

recordessin la ubicació de cada fotografia. Tot i així, els Ecoloucos han recordat als 

Ecolouquinhos en diverses ocasions que els seria més fàcil recordar on es trobava cada 

foto si al destapar-la la tornaven a deixar al mateix lloc. Els han recomanat també que 

cada component del grup recordés les fitxes que ell/a mateix/a havia destapat. Pel que 

fa a relacionar cada vegetal amb el seu peu, els han ajudat amb algun dels arbres més 

difícils. S'han organitzat molt bé durant tota la trobada. S'ha observat un gran canvi tant 

pel que fa tant a l'organització com a l'actitud dels Ecoloucos envers l'activitat 

programada. Han adquirit un paper de monitor mot més responsable que en les trobades 

anteriors. 

       Avaluació joc del mocador 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                                

Han explicat el joc de forma diferent a la que se'ls havia ensenyat però, seguint un ordre 

lògic. L'han explicat primer de forma general i després han repetit les normes a cada 

grup independentment. Han utilitzat exemples per facilitar la comprensió. 

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                  

Han utilitzat els dos mateixos equips. Només han escollit 6 fotos. En el grup de les noies 

cada jugadora tenia una foto (dels vegetals) i a l'equip dels nens n'hi han hagut dos (els 

2 més grans) als quals han donat dues fotografies. S'han organitzat molt bé per muntar 

el joc, mentre la Geiza ha fet l'explicació de forma general en Cleiton ha repartit les 

diferents fitxes. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                   

Molt clar i entenedor 
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Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                                  

Inicialment no ha sigut gaire bona. Tot i haver fet dues partides de prova, alguns dels 

participants no han entès el funcionament del joc fins al final. Cal dir que durant tot el 

joc, els Ecoloucos els han anat recordant les normes, aconseguint que finalment tots els 

Ecoloquinhos entenguessin el funcionament. 

       Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                   

Han aconseguit organitzar bé els diferents grups. Tot i així, els Ecolouquinhos estaven 

cansats i amb ganes de banyar-se, per aquest motiu els ha costat una mica controlar-

los. 

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                                  

Com que han vist que els Ecolouquinhos estaven una mica dispersos, han adaptat el joc 

fent que cada participant quedés eliminat quan no agafava el mocador o bé era atrapat. 

Han fet que les fotografies d'aquests participants també s’eliminessin, per tant, no han 

repetit noms, han facilitat la comprensió del joc i han aconseguit agilitzar la partida. 

       Observacions:                                                                                                                                                                                             

Per tal d'aconseguir que els Ecolouquinhos estiguéssin més atents, els Ecoloucos han 

volgut canviar algunes de les normes del joc adaptant-lo a la situació amb què s'han 

trobat. Aquest fet ha provocat una mala organització inicial entre els dos Ecoloucos ja 

que s'han contradit en algun moment amb les normes establertes. Tot i així, han sabut 

rectificar de forma ràpida. 
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Títol: Joc del Twister 

Participants: Ecoloquinhos (Wanessa, 

Jailane, Jeandersom, Ana, Renata, Vinicius, 

Eloiza), Altres nens convidats a l'activitat 

(Sol, Hailê, Zaira), Ecoloucos (Jamille, 

Gleidiane), Natureza Ativa (Berta, Carlota i 

Núria) i Cris.  

 

Data: 20/03/2012 

 

  

 

Hora: 16:50 

 

  

 

Ubicació: CasAzul 

       Avaluació del joc del twister 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                                  

L'ordre seguit a l'hora d'explicar el joc ha sigut el correcte. Primer s'ha comentat que es 

farien 2 grups, a continuació s'ha explicat el funcionament de la roda del twister i les 

preguntes. Hi ha hagut aspectes que no s'han explicat, com per exemple: quants 

participants de cada grup es col·loquen al taulell, la puntuació per cada pregunta 

encertada... Un fet positiu a tenir en compte és que les Ecoloucas no s'han solapat 

durant l'explicació de l'activitat.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                           

Natureza Ativa ha col·locat tot el material necessari pel joc a sobre de la taula. A l'hora 

de començar el joc hi havia 4 ecoloucas (la Jayne i la Geiza també hi eren) i entre totes 

4 han muntat el joc: estirar taulell, col·locar preguntes amb pilonets a terra, etc. Ha 

sigut molt ordenat. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                    

El llenguatge utilitzat per explicar el joc ha sigut molt clar i entenedor. Un llenguatge 

molt adequat als Ecoloquinhos. S'ha tractat d'una explicació senzilla, durant la qual 

moltes normes s'han simplificat o bé han desaparegut (mirar punt organització i ordre 

durant el joc). 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                             

L'activitat en si s'ha entès, no obstant les Ecoloucas havien d'ajudar als participants quan 

tocava moure una mà o un peu. Els Ecoloquinhos han anat responent les preguntes amb 

més o menys ordre depèn del cas, i movent les parts del cos.  

       

Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                   

NA ha hagut d'intervenir en algunes ocasions. L'explicació del joc ha anat bé i els nens 

estaven molt calmats, això ha permès que l'activitat es dués  a terme d'una manera més 

tranquil·la. No obstant, el fet de que no expliquessin quants nens es col·loquen al taulell 

ha fet que el joc al principi fós una mica desordenat, després, NA els hi ha comentat que 

posessin més nens al taulell (només n'hi havia 2). L'activitat ha continuat amb 4 nens al 

taulell i la resta responent. No obstant, quan NA va fer l'activitat amb els Ecoloucos es va 

comentar que el grup que estava al taulell no podia respondre, aquest aspecte amb els 
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Ecoloquinhos ha sigut una mica menys rigorós, doncs contestaven tant els de dins el 

taulell com els de fora, però sempre i quan fossin del mateix equip. Al cap d'una estona 

de joc, -i veient que no feien intercanvi entre els nens del taulell i els de fora- NA ha 

comentat a les ecoloucas que seria bo fer un intercanvi entre els Ecoloquinhos del taulell 

i els altres, així ho han fet. La organització durant el joc per part de les Ecoloucas ha 

sigut molt correcte i ordenat. Una, llegeix les preguntes, l'altra fa que girin la roda i els 

ajuda a col·locar mans i peus. Cap al final de l'activitat, hi ha hagut un moment que els 

nens s'estaven esverant i dispersant, aquí NA ha actuat tot cridant l'atenció d'aquests 

per tal que tornessin cap a l'activitat.  

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                     

A l'hora d'iniciar l'activitat hi havia pocs Ecoloquinhos; no obstant, al pati de la CasAzul 

hi havia tres nens jugant, la Jayne ha anat a parlar amb ells per veure si volien participar 

de l'activitat.  

       

Observacions:                                                                                                                                                                                         

Des de l'inici de l'activitat, NA els hi ha comentat a les Ecoloucas que millor suprimir el 

tema "pandereta" per tal d'evitar confusions durant el joc. Hi havia nens petits i hagués 

sigut molt probable que no haguéssin entès el rol d'aquesta. Durant l'activitat, altra 

vegada l'actuació de NA ha estat palesa; no ha intervingut en aspectes d'explicació del 

joc sinó en aspectes més organitzatius (ex. s'estaven acabant les preguntes i NA n'ha 

afegit als diferents pilonets). NA també, ha intervingut a l'hora de cridar l'atenció a 

alguns dels participants (per ex: s'ha hagut d'avisar a en Vinícius). Aquesta activitat, en 

comparació amb la resta, s'ha caracteritzat pel fet que no s'ha fet un rotero previ amb 

els Ecoloucos; per una banda això ha provocat que alguns aspectes del joc s'oblidessin i 

no fossin explicats (per ex. puntuació); per altra banda, ha deixat més llibertat a l'hora 

de realitzar l'activitat i possiblement per això s'ha pogut adaptar millor al públic que hi 

havia. No obstant, la realització del rotero és necessària, primer per tenir una guia, i 

segon per poder recordar el joc d'aquí un temps - en el cas que es vulgui dur a terme en 

altres llocs -. 
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Títol: Joc de les bones pràctiques 

Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, 

Vinicius, Ane Kaliane, Vinicius, Wanessa, 

Elaine, Jéisa, Eloisa, Jailane), Ecoloucos 

(Jamille i Eane), Natureza Ativa (Berta, 

Carlota i Núria) i Cris. 

 

Data: 07/04/12 

 

  

 

Hora: 14:30 

 

  

 

Ubicació: CasAzul 

       Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Observacions: Els participants, juntament amb les dues Ecoloucas que havien de dur a 

terme l'activitat, s'han presentat al punt de trobada, CasAzul, mitja hora més tard. 

Natureza Ativa ja havia preparat totes les estacions del joc per tal d'alleujerar una mica 

més l'activitat. Com que les Ecoloucas no havien participat, anteriorment, en la 

presentació del joc a realitzar, s'ha cregut convenient que sigués Natureza Ativa qui 

s'encarregués de presentar el joc als Ecolouquinhos. La seva funció era acompanyar el 

grup i donar suport a Natureza Ativa alhora de realitzar l'activitat. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol: Joc dels processos 
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Participants: Ecolouquinhos (Jeanderson, 

Ana, Kaliane, Elaine Gonçalrees, Wanessa 

Santos, Jailane) i Natureza Ativa (Carlota, 

Núria i Berta) 

 Data: 04/04/2012 

   

 

Hora: 17:25 

   

 

Ubicació:  CasAzul 

       Observacions:                                                                                                                                                                                         

Degut a una mala comunicació entre els integrants del grup Ecoloucos i la persona 

encarregada de la seva coordinació (Cris), les dues Ecoloucas que havien de realitzar el 

joc dels processos amb els Ecolouquinhos no s'han presentat a la trobada. Tot i així, com 

si que han vingut alguns dels Ecoloquinhos i, a més a més, es disposa d'un temps limitat 

per a realitzar aquest projecte, s'ha acordat dur a terme l'activitat de totes maneres. Per 

tant, al llarg de tota la trobada ha sigut Natureza Ativa l'encarregada de dirigir l'activitat 

i no s'ha pogut fer l'avaluació corresponent a la formació dels Ecoloucos per aquest joc. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol: Memory i joc dels processos a 8ª serie 
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Participants: 31 alumnes de 8ª sèrie, 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), 

Ecoloucos (Jamille, Marília i Danrley), Lia 

(professora), Cris i Valeria 

 

Data: 12/04/2012 

 

  

 

Hora: 13:30 

 

  

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Joc dels processos  

Els Ecoloucos han arribat a l’aula quan Natureza Ativa ja havia fet la presentació de 

l’activitat i l’explicació del joc. Durant la projecció dels 4 vídeos, els Ecoloucos han 

col•laborat en el muntatge de la lona per al següent joc (Memory). 

 

Al acabar la projecció dels vídeos, la Ecolouca Jamille ha fet l’explicació de la segona part 

del joc. Ho ha fet de forma molt clara i organitzada, destacant la importància de que 

només s’aixequessin dues persones de cada grup a agafar les fotografies, doncs s’ha de 

mantenir l’ordre dins la classe.  

Sense que Natureza Ativa els ho digués, els mateixos Ecoloucos han tingut la iniciativa 

de col•locar les imatges cap per avall per tal de dificultar una mica als participants el fet 

d’escollir les imatges corresponents al seu procés i, alhora, fer l’activitat més divertida i 

entretinguda. 

 

Natureza Ativa ha explicat que cada grup havia d’ordenar les imatges corresponents al 

seu procés en funció de les etapes projectades als vídeos. Els Ecoloucos s’han organitzat 

molt bé, distribuint-se cada un en un grup diferent per tal d’ajudar-los a ordenar les 

imatges de cada procés. 

 

Mentre es realitzava l’avaluació del joc dels processos (Natureza Ativa controlava que els 

diferents grups haguessin ordenat correctament les imatges corresponents al seu procés 

i ho apuntava) l’ecolouco Danrley ha mostrat molt d’interès i ha demanat ser l’encarregat 

de fer aquesta funció. 

       

Joc del memory 

Els Ecoloucos Danrley i Jamille han fet l’explicació del funcionament del joc a cada un 

dels grups de forma independent. A continuació han tornat a explicar les normes de 

forma general per a tota la classe. 

Durant el joc, s’han organitzat molt bé, situant-se cada un en un dels grups per tal de 

controlar que els diferents equips seguissin les normes correctament i evitar que la 

classe es descontrolés. 

 

A l’hora de relacionar les imatges de fruites/vegetals amb les fotografies dels arbres 

corresponents, han ajudat als participants en tot moment. Han aconseguit controlar molt 

bé els alumnes, evitant que s’aixequessin tots i mantenint un ordre a l’hora d’anar 
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relacionant les diferents imatges. 

Al acabar el joc, han comentat les fruites/vegetals més difícils de relacionar. Han explicat 

diferents característiques d’aquests de forma molt clara i entenedora. 

Observacions generals 

Durant tota la trobada els Ecoloucos han presentat una actitud molt positiva i 

responsable. Han mostrat molt d’interès i ganes de realitzar l’activitat. Han sabut 

organitzar-se molt bé i, tot i tenir un nombre d’alumnes molt elevat, han sabut controlar 

la classe en tot moment. Han parlat sense vergonya davant la classe, utilitzant un 

llenguatge molt adequat i entenedor en tot moment. 

No s’havia realitzat cap trobada prèvia per tal d’organitzar l’activitat a l’escola i, tot i així, 

els Ecoloucos recordaven perfectament els dos jocs i han sabut organitzar-se molt i molt 

bé sense necessitar la intervenció de Natureza Ativa.  
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Annex II – Material 

dels jocs 
 

II.I. Imatges material dels jocs 

II.I.I. Joc dels Sacs 

II.I.II. Joc de l’Oca 

II.I.III. Joc del Memory 

II.I.IV. Joc del Twister 

II.I.V. Joc de les Bones Pràctiques 

II.I.VI. Joc dels Processos 

II.II. Preguntes Joc del Twister 

II.III. Qüestionaris Joc Bones Pràctiques 
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II.I. Imatges material dels jocs 

II.I.I. Joc dels sacs 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Sacs amb les imatges dels rols corresponents 
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II.I.II. Joc de l’Oca 

 

Imatge 6: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 9: Dau Imatge 9: Rombe d’oportunitats 

Imatge 9: Taulell joc de l’oca 
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Imatge 12: Pista 2 Imatge 12: Pista 4 

Imatge 12: Rombe d’oportunitats 
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Imatge 15: Gots de plàstic amb els paperets de colors 

Imatge 15: Pista 3 

Imatge 15: Pista 1 
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II.I.III. Joc del Memory 

 

Imatge 18: Lona blanca amb les fitxes del memory i imatges dels arbres 

corresponents 

 

Imatge 18: Imatges dels arbres 

Imatge 18: Fitxes del Memory 
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II.I.IV. Joc del Twister 

 

Imatge 21: Taulell d’opcions amb fletxa 

Imatge 21: Preguntes joc del Twister 

Imatge 21: Taulell joc del Twister 
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II.I.V. Joc de les Bones pràctiques 

 

Imatge 24: Trencaclosques de les bones pràctiques  

Imatge 24: Flor-diana Imatge 24: Cartells amb el nom de les proves 
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II.I.VI. Joc dels Processos 

Imatge 26: Fotografies procés de creació de la farina de mandioca 

Imatge 26: Fotografies procés de creació de la mel de cacau 
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Imatge 28: Fotografies procés de creació de caldo de canya 

Imatge 28: Fotografies procés de plantar una muda 
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II.II. Preguntes Joc del Twister 
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II.III. Qüestionaris Joc Bones Pràctiques 

 

- Ecoloucos 
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- Ecolouquinhos 
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Annex III – Imatges trobades 
 
 

III.I. Ecoloucos. 4/02/2012. CasAzul i Mirante II Serra Grande 

III.II. Ecolouquinhos. 11/02/2012. Maná 

III.III. Ecoloucos. 14/02/2012. Barra 

III.IV. Ecoloucos. 24/02/2011. Escola Dendé da Serra 

III.V. Ecolouquinhos. 29/02/2012. Fazenda Juerana Milagrosa 

III.VI. Eoloucos. 01/03/2012. Brazuka 

III.VII. Ecoloucos. 06/03/2012. Traducció fitxa tècnica de l’Oca 

III.VIII. Ecolouquinhos. 07/03/2012. Ouro Verde 

III.IX. Ecoloucos. 10/03/2012. Tijuipe 

III.X. Ecolouquinhos. 14/03/2012. Posada Serra Azul 

III.XI. Ecoloucos. 16/03/2012. CasAzul 
III.XII. Ecolouquinhos. 20/03/2012. CasAzul 
III.XIII. Ecoloucos. 24/03/2012. Fazenda Diana 

III.XIV. Ecoloucos. 29/03/2012. CasAzul 
III.XV.  Ecolouquinhos. 04/04/2012. CasAzul 

III.XVI. Ecolouquinhos. 07/04/2012. CasAzul 
III.XVII. 7ª série. 11/04/2012. Escola Eliés Haun 

III.XVIII. 8ª série. 12/04/2012. Escola Eliés Haun 

III.XIX. EJA. 13/04/2012. Escola Eliés Haun 

 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-152- 

 naturezaativa@gmail.com 
 

III.I. Ecoloucos. 4/02/2012. CasAzul i Mirante II 

Serra Grande 
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III.II. Ecolouquinhos. 11/02/2012. Maná 
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III.III. Ecoloucos. 14/02/2012. Barra 
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III.IV. Ecoloucos. 24/02/2011. Escola Dendé da Serra 
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III.V. Ecolouquinhos. 29/02/2012. Fazenda Juerana 

Milagrosa 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-157- 

 naturezaativa@gmail.com 
 

III.VI. Eoloucos. 01/03/2012. Brazuka 
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III.VII. Ecoloucos. 06/03/2012. Traducció fitxa tècnica 

de l’Oca  
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III.VIII. Ecolouquinhos. 07/03/2012. Ouro Verde 
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III.IX. Ecoloucos. 10/03/2012. Tijuipe 
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III.X. Ecolouquinhos. 14/03/2012. Posada Serra Azul 
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III.XI. Ecoloucos. 16/03/2012. CasAzul 
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III.XII. Ecolouquinhos. 20/03/2012. CasAzul 
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III.XIII. Ecoloucos. 24/03/2012. Fazenda Diana 
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III.XIV. Ecoloucos. 29/03/2012. CasAzul 
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III.XV. Ecolouquinhos. 04/04/2012. CasAzul 
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III.XVI. Ecolouquinhos. 07/04/2012. CasAzul 
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III.XVII. 7ª série. 11/04/2012. Escola Eliés Haun 
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III.XVIII. 8ª série. 12/04/2012. Escola Eliés Haun 
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III.XIX. EJA. 13/04/2012. Escola Eliés Haun 
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Annex IV – Entrevistes 

i qüestionaris 
 

 

IV.I.  Entrevista Cris Leal (Coordinadora del grup Ecoloucos) 

IV.II. Entrevista Maria de Lourdes Alves Barretao (Professora de                             

l’escola Eliés Haun) 

IV.III. Qüestionaris inicials omplerts pels Ecoloucos 
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IV.I  Entrevista Cris Leal (Coordinadora del grup 

Ecoloucos) 

 

Dades personals: 

Nom. Cristina Leal Ferreira 

Data i lloc de naixement. 16 març 1970, Salvador – Bahia. 

Localitat on viu. Serra Grande 

 

Què has estudiat? 

 

Vaig començar estudiant Economia a la Universitat Federal de Rio de Janeiro. 

L’últim any de la Universitat vaig fer una assignatura de lliure elecció que es deia 

“Economia i Medi Ambient”, va ser aquí quan vaig decidir enfocar els meus estudis 

d’economia cap a una vessant més ambiental. 

Més endavant, l’any 2005 vaig fer un curs a Anglaterra per a obtenir un certificat 

d’educació anomenat “Educació  per a la Sostenibilitat. Allà, també vaig fer altres 

cursos relacionats amb aquesta temàtica, un dels primers que vaig realitzar es deia 

“Economia per a un món verd”. 

 

Fes 5 cèntims de les teves experiències professionals. 

 

Mentre encara estava a la facultat, pels volts de l’any 1991, vaig entrar a 

l’Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Comercials 

(AIESEC) a Rio de Janeiro. De fet, va ser gràcies a aquesta associació que jo vaig 

conèixer Catalunya, en concret, Girona. 

Quan vaig acabar els meus estudis, l’any 1993, vaig començar a treballar a una 

ONG ambiental que es deia Ecomarapendi, a Rio de Janeiro. Aquesta ONG 

treballava sobretot en temes de conservació de manglars i també tenien projectes 

d’educació ambiental. Aquí va ser on va començar la meva experiència en el camp 

de l’educació ambiental. 

 

Explica alguns viatges que hagis realitzat i les motivacions d’aquests. 

 

AIESEC és una organització mol gran que actualment es troba a més de 100 països 

de tot el món. L’any 1994 es va organitzar una trobada AIESEC a Catalunya, 

concretament a Platja d’Aro – Girona – Barcelona en la qual jo vaig anar-hi 

representant els estudiants de la comunitat brasilera. 

Entre el 2005-2009, vaig realitzar varis viatges per Anglaterra i Europa amb 

l’objectiu d’aprofundir el meu coneixement en l’àrea d’ecologia i de medi ambient; 

així com també per descobrir diferents metodologies d’aprenentatge, un 

aprenentatge no tant reglat com el d’una escola sinó un aprenentatge més 

alternatiu.  
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Referent als Ecoloucos, com va començar tot? Quines motivacions vas tenir 

per iniciar el projecte, ajudes...? 

 

Tot va començar l’estiu 2009-10. La Valerie (noia de la Vila que treballa a l’escola 

de Serra Grande i que realitza diverses activitats d’educació amb els joves de la 

zona, és també una de les impulsores del moviment de Vila Aprendiz1) em va 

demanar ajuda per a realitzar durant l’estiu activitats lúdiques pels nens i nenes de 

la regió. Aquí el nens/es no tenen masses coses per fer, tenen natura, platges... 

però no un espai on fer activitats com un centre cívic, un teatre... Vam voler fer un 

estiu diferent i va sorgir la proposta de la “Gimcana cultural”. Aquesta va consistir 

en la realització durant l’estiu de tallers per als nens/es de la zona. Es realitzaven 

tots a la CasAzul i incloïen diferents tipus de llenguatges principalment artístics 

(pintura, collage, dibuix...). Per la realització de la Gimcana es van fer diferents 

equips, els diferents participants havien de dir quins eren els seus somnis personals 

i per la vila. La gimcana va tractar principalment temes artístics i de la natura, 

sempre utilitzant formes d’aprenentatge alternatives. Alguns dels somnis que van 

sortir van ser la petició de tenir més activitats d’aventura a la Vila, juntament amb 

un grup cultural.  

Després de la gimcana cultural i a partir d’aquests somnis, el següent estiu (2010-

11) es va realitzar el Verão Ecológico, que va ser l’impuls final per a la formació 

dels Ecoloucos. Molts dels nens i adolescents que van participar en la gimcana 

cultural, l’estiu següent van participar al Verão Ecológico i van col·laborar en la 

posterior formació dels Ecoloucos. Jo, juntament amb altres persones vam ser les 

encarregades de l’organització d’aquest estiu. Durant el Verão Ecológico es tractava 

un tema cada setmana i s’anava a conèixer un lloc diferent. Es realitzaven dues 

sortides a la setmana, una amb joves i l’altra amb dones i nens més petits. Els 

dissabtes anaven tots junts. Al final del Verão Ecológico es va fer una gimcana que 

tractava tant temes ecològics com culturals, d’aquí va sorgir el nom de Ecoloucos 

pela Vida. El premi pels equips de la gimcana era la realització d’una excursió al lloc 

que aquests escollien. En acabar aquest estiu, els mateixos participants van 

demanar continuar fent activitats durant l’any, i d’aquí van sorgir definitivament els 

Ecoloucos. 

A finals de l’any 2011, els Ecoloucos van tenir una formació al parc de la Serra de 

Conduru, un curs de Aprendices da Conservação. Es van fer cinc trobades en total. 

En acabar el curs, vam rebre una ajuda de Arapyau (ONG de la regió) per poder 

continuar amb les activitats. Al llarg de tots aquests anys hem rebut ajudes 

desinteressades de moltes persones, no ajudes econòmiques sinó personals, amb 

idees, ens han cedit nombrosos espais... 

 

                                                 

1
 Vila Aprendiz és un moviment que apareix a Serra Grande degut a la manca d’un espai adequat per a 

l’escola de la vila. Es fonamenta en la idea d’una escola alternativa en la que s’utilitzin diversos 

espais oberts per realitzar les classes. El moviment es basa en la participació ciutadana i la 

transparència per tal d’assolir els objectius. 
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Quins són els objectius dels Ecoloucos? 

 

L’Objectiu central dels Ecoloucos és inspirar i capacitar directament 15 adolescents 

de la comunitat per un procés d’aprenentatge creatiu i millors relacions amb un 

mateix, entre ells i amb el seu entorn (immediat i major) a través de vivències 

formadores en ecologia i cultura locals. 

Altres objectius relacionats són: 

- Promoure experiències d’aprenentatge significatives i transformadores, 

directament inspirades en les característiques naturals i culturals de la regió. 

- Desenvolupar possibilitats de contingut per a un aprenentatge local que explori 

millor les connexions amb el medi i les comunitats i faci un us creatiu de 

diferents llenguatges, valors, reptes i possibilitats. 

- Estimular actituds de valorització i preservació de les nostres riqueses naturals i 

culturals, obrint camins per a buscar un desenvolupament alternatiu qualificat. 

- Desenvolupar capacitats individuals i de grup per a la creació de noves 

possibilitats econòmiques i culturals, que estiguin en harmonia amb totes les 

formes de vida presents a la regió. 

- Realitzar experiències amb grups locals i de visitants per a posar en pràctica els 

aprenentatges adquirits, contribuint així en la construcció d’un model 

d’aprenentatge basat en la ecologia i la cultura locals. 

 

I quin és l’actual estat del grup? 

 

Ara mateix el grup ja està més o menys consolidat, som 12, que és la mida ideal 

per fer el que volem. Sempre hi ha joves que volen entrar al grup o que en algun 

moment ja van ser-hi i ara volen tornar, però la mida perfecte és de 12. Alguns 

dels joves més grans que inicialment van començar amb el grup, per qüestions de 

feina no van poder continuar i, per tant, la seva plaça l’han ocupat altres nois i 

noies més joves. 

Actualment, gràcies també al vostre projecte, ells estan començant a agafar la 

responsabilitat de fer d’educadors dels nens i nenes més petits de la vila. Això és 

molt interessant ja que permet que puguin ser multiplicadors del que ells mateixos 

han après i així transmetre-ho a altres generacions. 

 

Durant tot el temps que portes treballant amb els Ecoloucos, amb quines 

dificultats t’has trobat? 

 

El més difícil ha sigut mantenir l’equip Coordinador. Inicialment érem varies 

persones (moltes de les quals vam participar en la gimcana cultural) però degut a 

diversos motius els altres han hagut de plegar i ara ja fa un any que estic portant el 

grup jo sola. Per mi és molt difícil portar el grup sola: pensar activitats, coordinar 

els horaris, buscar recursos econòmics, espais on fer les activitats... Ara us tinc a 

vosaltres per ajudar-me, però per una persona sola és molta feina, sempre és molt 

més fàcil si es poden dividir les responsabilitats. 

Ara mateix són els propis Ecoloucos els responsables de pensar on es va, ells 

mateixos s’organitzen per acordar quan i on ens trobem... Moltes vegades jo no cal 

que els digui res perquè si alguna cosa no funciona o no surt bé ells mateixos ho 

corregeixen. 
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I els Ecolouquinhos? 

 

El grup es va formar l’estiu del 2012. La proposta va sorgir també a partir del Verão 

Ecológico. En aquest hi participaven nens amb les seves mares, però no feien 

activitats sols. La Valerie va proposar crear un grups de nens/es més petits, que 

fessin activitats amb la supervisió dels joves. Són els propis Ecoloucos els que han 

anat portant els petits. Els pares els deixen venir perquè coneixen als Ecoloucos i hi 

confien per cuidar dels seus fills.  

 

Què ha suposat el nostre projecte per als dos grups? 

 

Ha sigut molt positiu, crec que teniu un perfil idoni per la feina que heu vingut a 

fer, teniu molt de carisma i facilitat tant amb els joves com amb els nens més 

petits. Tot ha fluït amb moltíssima facilitat, us heu sabut adaptar molt al 

funcionament del grup i ells s’han submergit totalment en la vostra proposta 

educativa. 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-180- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

IV.II Entrevista Maria de Lourdes Alves Barretao 

(Professora de l’escola Eliés Haun) 

 
 

Dades personals: 

 

Nom: Maria de Lourdes Alves Barretao (Lia) 

Lloc i data de naixement: 1974, Floresta Azul – Bahia 

Localitat on viu: Serra Grande – Bahia 

 

Què has estudiat? 

 

El 1994 vaig acabar la formació professional de magisteri. Fins fa pocs anys, a 

Brasil, els estudis de magisteri no eren universitaris, tant sols era una formació 

professional. En acabar magisteri, vaig decidir fer un any més d’aquests estudis, 

així podria donar aules fins el nivell de 6ª sèrie. 

En acabar aquest últim any,  vaig decidir que volia entrar a la universitat per poder 

estudiar geografia. Així doncs, havent passat el vestibular, la prova per poder 

entrar a la universitat, vaig anar a estudiar geografia a Itabuna. 

Després de la llicenciatura , em vaig especialitzar en Educació i Gestió ambiental 

(Ubequi. Ilheus – Uruçuca).  

Finalment, el 2008  vaig decidir fer un màster d’Ecologia.  

 

On vius?  

 

Tot i que vaig néixer a Floresta Azul, m’he criat a Uruçuca. No obstant, i per causes 

de feina, ja fa 11 anys que visc a Serra Grande. 

 

Quants anys fa que ets professora?  

 

Com ja he comentat, fa 11 anys que vaig venir a viure a Serra Grande per 

treballar-hi . Tot i això, 4 anys abans ja donava classes a Uruçuca. 

 

Història de l’Educació a Serra Grande. 

 

L’educació a Serra Grande es va iniciar a la dècada dels 80. Dona Regina, una de 

les cofundadores de la vila, va habilitar una petita casa amb algunes cadires i 

taules, cedides per persones de la vila, amb la finalitat de crear un espai  

d’aprenentatge. 

Dona Regina no tenia cap formació en el camp de l’educació. Les seves aules es 

basaven en transmetre els seus coneixements a la població. 

Posteriorment, i gràcies a l’ajuda d’alguns propietaris de la zona, va ser possible la 

construcció de l’actual escola. 

Inicialment, els professors que donaven aules, igual que Dona Regina, no tenien 

cap formació. Transmetien la informació que ells sabien a la resta de la població.  

 

Els alumnes només estudiaven fins al nivell de 4rta sèrie i, tots aquells que tenien 

interès en continuar, repetien, voluntàriament, els cursos ja realitzats. No existien 
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nivells de formació més elevats, ja que, els professors no tenien un nivell de 

coneixement suficient.  

L’any 2001, l’educació a la vila ja havia experimentat un gran canvi. La majoria dels 

professors ja tenien formació en magisteri. Aquesta formació no era universitària, 

tan sols proporcionava, als professors, les eines bàsiques per formar a alumnes fins 

al nivell de 8ena sèrie  

Posteriorment, durant el curs 2004-2005, l’ajuntament d’Uruçuca va donar al 

professorat de Serra Grande, una beca per tal que els mestres poguessin realitzar 

estudis universitaris i així millorar la seva formació. 

El fet que els professors adquirissin coneixements superiors, va permetre que els 

alumnes poguessin continuar els estudis de “ensino meio” a Serra Grande i així no 

s’haguessin de desplaçar fins a Uruçuca.  

 

Com funciona el sistema educatiu a Brasil? 

 

-  L’ Educació bàsica (obligatori) es divideix en:  

 Creixe (de 3-5 anys) 

 -Fundamental I  1ª serie – 4ª serie  

 -Fundamental II. 5ª serie – 8ª serie.  

- Ensino meio (no és obligatori): 

 1º 

 2º 

 3º 

 

En general, tant en educació bàsica com ensino medio, les edats dels alumnes dins 

d’una mateixa aula són diferents. 

Quan els alumnes acaben “l’ensino meio”, tenen la possibilitat de fer la prova del 

vestibular per entrar a la universitat.  

 

Situació actual de l’escola, problemàtiques, millores, Vila aprendiz... 

 

Actualment, gairebé la totalitat dels professors de l’escola de Serra Grande 

disposen d’una formació universitària. Aquest fet ha millorat tant la disponibilitat 

d’un ensenyament superior, com el nivell educatiu assolit pel conjunt d’alumnes. 

No obstant, l’escola, des dels seu inicis, va ser dissenyada per un nombre concret 

d’alumnes. A mesura que han passat els anys, aquest nombre ha augmentat però, 

la infraestructura segueix essent la mateixa. Això ha comportat que algunes classes 

estiguin formades per més de 40 alumnes, dins un espai amb condicions precàries. 

Una altra problemàtica associada amb l’educació són els programes educatius que 

canvien en funció del govern existent. Aquest fet, tot i ser molt present 

mundialment, fa variar el sistema educatiu creant problemes tant a nivell de 

professorat com a nivell educatiu. 

Per altra banda, en els últims anys, la vila de Serra Grande ha experimentat un 

augment dels seus conflictes socials. L’alt consum de drogues entre la població més 
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jove i l’ increment de mares adolescents, són molt presents a les aules i en el dia a 

dia de la població. Tot i que és una qüestió social que sobrepassa els límits de 

l’escola, actualment s’estan duent a terme projectes per tractar aquest desequilibri 

social. 

A més a més, molts dels alumnes no disposen d’una estructura familiar estable, no 

coneixen, en molts casos, qui són els seus pares i viuen amb els avis o familiars 

propers; fet que dificulta encara més el tractament d’aquests conflictes socials.  

El professorat de l’escola acaba preocupant-se per la gran quantitat de 

problemàtiques que envolten els alumnes. El fet de trobar-se en una vila molt 

petita, facilita, en moltes ocasions, aquest tracte. Tot i això, gran nombre de 

professos provenen d’altres ciutats, fet que provoca que la seva feina i interacció 

amb l’alumnat acabi en el moment que les aules també acaben. 

L’any 2008,  va arribar a la vila de Serra Grande, el projecte de Vila Aprendiz. 

Aquest projecte està vinculat a l’educació, tant formal com no formal i  presenta 

una forta preocupació envers els joves de Serra Grande. 

Vila Aprendiz apareix com a conseqüència de la manca d’un espai adequat per a 

l’escola pública Eliés Haun, de Serra Grande. Degut a la precària infraestructura de 

l’escola, basada en quatre parets i en molts casos sense obertures exteriors, s’ha 

optat per la recerca de diferents ambients per realitzar les aules. Aquest moviment 

es basa en la participació ciutadana i en la transparència de la realitat de la Vila 

 Actualment, la mitjana nacional de l’índex sobre el desenvolupament d’educació 

bàsica (IDEB) és de 6.0. A Serra Grande aquest índex pren el valor de 3.1. Tot i ser 

un nivell molt baix, autoritats de la zona i professorat veuen aquest resultat com a 

esperançador, ja que, les polítiques educatives que s’apliquen actualment a la 

comunitat són d’aparició recent i per tant encara no s’ha vist reflectit el resultat.  
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IV.III Qüestionaris inicials omplerts pels 

Ecoloucos 
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Annex V – Altres 
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V.I. Finques on s’han realitzat les trobades 

(Fazendas) 

 

Nom: Fazenda Juerana Milagrosa 

 

Propietat: Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 37. A 1 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 183 hectàrees  

 

Característiques generals: 

  

Gran part de la propietat està composta per Mata Atlàntica primària. La finca 

posseeix una petita posada amb 6 apartaments amb capacitat per 15 persones. El 

menjador, de grans dimensions, permet la capacitat de moltes persones. 

 

Dins les 183 hectàrees trobem vàries cascades. En totes elles està permès el bany, 

no obstant i depenent del cabal del riu, poden resultar perilloses. 

També trobem dues represes. Aquest espai d’aigua estancada és idoni pel bany i 

pràctica del caiac.  

 

Limitant la propietat i amb vistes al mar, trobem un petit mirador habilitat per fer 

pícnics, dur a terme activitats a l’aire lliure... 

La gran diversitat d’espècies vegetals i animals fan d’aquest indret un bon exemple 

de conservació de la biodiversitat. 

 

 
Imatge 1: Juerana Milagrosa 
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Nom: Fazenda Cultural Ouro Verde 

 

Propietat: Cabello i Tiza. Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 38,5. A 2,5 km de la vila de Serra Grande, 

dins l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 28 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

Finca molt arrelada en el món de la Capoira Angola on gran part de les seves 

infraestructures estan dissenyades i utilitzades per la pràctica d’aquest esport. 

Diferents espais coberts amb bancs, terra amb pavimentats especials per la 

pràctica de capoira, zona de càmping amb banys per la acollida dels visitants i 

participants de les activitats lúdico-esportives que desenvolupen els propietaris. 

L’espai disposa d’una represa de grans dimensions habilitada pel bany. 

Dins les 28 hectàrees de mata Atlàntica es troben diferents plantacions d’arbres 

fruiters com també diferents espècies natives de la zona.  

 

 

 
Imatge 2: Finca Cultural Ouro Verde 
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Nom: Restaurante Cabana Brazuka 

 

Propietat: Dona Sonia. Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 32. Platja Pé de Serra 

 

Dimensions: 1 hectàrea  

 

Característiques generals: 

  

Restaurant situat davant la platja de Pé de Serra. Disposa de tres zones diferents. 

Dos espais, un cobert i l’altre exterior per cobrir les funcions de restaurant/bar, i 

una petita explanada per dur-hi ha terme diferents activitats. 

El restaurant Cabana brazuka disposa de sanitaris oberts al públic.  

 

 

 
Imatge 3: Cabana Brazuka 
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Nom: Pousada Serra Azul 

 

Propietat: Propietat privada.  

 

Localització: Sargi 

 

Dimensions: 1 hectàrea  

 

Característiques generals: 

 

La propietat està composta bàsicament per un hostal d’aproximadament 20 

habitacions. Dins l’espai s’hi troben dues piscines d’aigua dolça, un menjador 

exterior i un espai amb instal·lacions pels nens: tobogan, tirolina, gronxador...  

La pousada està a 50 metres de la platja de Sargi i a 500 metres d’un punt 

d’autocar. 

 

 

Nom: Fazenda Diana 

 

Propietat: Propietat privada. Diana 

 

Localització:  Punta do Ramo 

 

Dimensions: 2 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Casa localitzada a 20 metres de la platja de punta do Ramo. Té un jardí de grans 

dimensions que permet la pràctica i desenvolupament de diferents activitats. La 

casa consta de dos pisos clarament diferenciats. Aquest espai s’utilitza com a 

segona residència. 
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Nom: Platja Pé de Serra 

Propietat: Pública 

 

Localització: A 4 km de Serra Grande. Direcció Ilheus 

 

Dimensions: 7 km  

 

Característiques generals: 

 

Platja principal del districte de Serra Grande. Amb una sorra molt fina i blanca, Pé 

de Serra alberga una desena de casetes d’ús públic, bars i pousades. La platja 

també disposa de les infraestructures per la pràctica d’esports com el vòlei, futbol... 

Quan la marea és baixa, la platja pren una gran amplitud. Quan aquesta es alta, 

l’espai de costa està totalment reduït.  

 

 
Imatge 4: Platja Pé de Serra 

 

 

Nom: Platja Sargi 

 

Propietat: Pública 

 

Localització: 11 km de Serra Grande. Direcció Ilhéus  

 

Dimensions: 4 km  

 

Característiques generals: 

 

Platja de sorra fina i blanca. És el punt de sortida de gran quantitat de jangades. 

S’hi troben algunes casetes d’ús públic, bars i un càmping. Quan la marea és baixa, 

la platja pren una gran amplitud. Quan aquesta està alta, l’espai de costa està 

totalment reduït.  
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Nom: Escola Dendé da Serra 

Propietat: Privada  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 38,5. . A 2.5 km de la vila de Serra Grande, 

dins l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 25 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

La seva metodologia d’ensenyament es basa en la Pedagogia Waldorf. L’escola està 

envoltada per Mata Atlàntica, dins l’APA Itacaré/Serra Grande. 

L’espai disposa de diferents infraestructures on s’hi localitzen les aules, cuina, pati, 

despatxos, jardí... A 200 metres de les seves instal·lacions es troba una parada de 

bus. 

Un petit riu travessa el terreny on s’ubica l’escola. Aquest espai fluvial és utilitzat 

per la pràctica d’activitats aquàtiques pels alumnes de l’escola. 

 

 
Imatge 5: Escola Dendé da Serra 

 

 

 

Nom: Maná, agricultura e pasagismo 

 

Propietat: Privada 

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 42. A 6 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande 

 

Dimensions: 30 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Empresa que es dedica a la realització de projectes, implantacions i manutancions 

de jardins. Disposa d’un viver amb espècies de plantes natives i ornamentals, horta 

orgànica, ceràmica per decoració del jardí. 

Dins de les instal·lacions també s’hi troba un petit taller on es desenvolupen 

activitats de costura,... 
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Nom: Cachoeira do Tijuipe  

 

Propietat: Privada  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 44. A 9 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande 

 

Dimensions: 48 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

L’espai està situat dins la llera del riu Tijuipe. Des de 1999 ha passat a ser una 

propietat privada amb entrada restringida. Dins l’espai hi ha varies cascades, un 

bar restaurant, diferents sanders per l’interior de la mata atlàntica. 

 

 
Imatge 6: Cachoeira do Tijuipe 

 

Nom: CasAzul  

 

Propietat: Privada. Instituto Arapyaú 

 

Localització:  Serra Grande 

 

Dimensions: 20 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Infraestructura creada per l’ institut Arapyaú, amb la finalitat d’albergar totes 

aquelles associacions, organitzacions que tractin temes d’educació. Consta de dues 

cases, una d’elles amb cuina i bany, i un jardí de grans dimensions el qual els seus 

límits arriben fins al mar.  
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V.II. Material divers de Natureza Ativa: Logo i 

targetes 

 

 

 

 

Imatge 7: Logo de Natureza Ativa S.L. 

 

Targetes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imatge 10: Targeta de la Tècnica 

Comercial de Natureza Ativa, 

S.L. 

 

Imatge 8: Targeta de Natureza Ativa S.L. 
 

Imatge 9: Targeta de la  

Coordinadora de Natureza Ativa 

S.L. 
 

Imatge 11: Targeta de la Directora de 

Natureza Ativa, S.L. 
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V.III. Opinions alumnes Eliés Haun 

 

 

Imatge 9: alumnes 8ª Sèrie 
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Imatge 10: Opinions alumnes EJA 
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I. I. Fitxes de Camp 
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Títol : Primera trobada -Ecoloucos- 

 

Data: 04 /02/2012 

         

  Participants:  

Ecoloucos (Poliana, Gisele, Mili, Geiza, Ane, Eane), 

Cristina, Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota) 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:30 

   

 

Ubicació: CasAzul i Mirante II 

       Activitat plantejada inicialment:              

                                                                                                                                                    

-Joc de coneixença: Activitat plantejada per tal de conèixer i aprendre els noms dels 

diferents participants (Ecoloucos). Inicialment, els diferents participants es col·loquen en 

rotllana. Un d'ells agafa un cordill, diu el seu nom i amb quin animal o planta es sent 

identificat. A continuació llença un extrem del cordill (subjectant l'altre extrem en tot 

moment) cap a un altre participant. Cada noi/a repeteix aquesta acció, sense deixar anar 

en cap moment el cordill. Quan s'arriba a l'últim participant, s'ha creat una teranyina 

amb el cordill. Per tal de desfer la teranyina, cada jugador ha de dir el nom i l'ésser viu 

amb què s'ha identificat el noi/a que li ha llençat el cordill, i retornar-li aquest. De tal 

manera que, mentre cada participant intenta recordar el que ha dit la persona anterior a 

ell/a, a poc a poc es va desfent la teranyina.     

                                                                                                                                                                                   

-Explicació i mostra del joc del Twister: De tots els jocs elaborats en aquest 

projecte, el del Twister és el més visual, per aquest motiu s'ha decidit mostrar-lo en la 

primera trobada. Es tracta no només d'ensenyar el taulell sinó també de fer l'explicació 

del funcionament i les adaptacions pensades per tal que sigui, alhora, un joc divertit i 

educatiu.                                                                                                                               

-Caminada i elaboració preguntes Twister: S'ha pensat en l'elaboració conjunta 

d'algunes de les preguntes del Twister a partir d'una caminada pels voltants de Serra 

Grande (cal definir el lloc). 

       Desenvolupament i adaptacions:    

                                                                                                                                                                                                            

-Joc de coneixença: S'ha realitzat a dins la CasAzul degut al temps. Els participants 

s'han assegut al voltant d'una taula.            

                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Explicació dels jocs: Els Ecoloucos han mostrat interès en el projecte, per tant, 

finalment s'ha decidit explicar de manera més explícita tots els jocs. S'han explicat un 

per un tots els jocs (excepte el dels sacs), el seu funcionament, el punt d'elaboració en 

què es troben (acabats o no) i, sobretot, com i quan es requereix l'ajuda dels Ecoloucos 

per acabar-los. Durant tota l'explicació s'ha fet èmfasi en la necessitat de la seva 

participació en el projecte.                  

                                                                                              

- Caminada al Mirador Mirante Serra Grande II: Ha parat de ploure i s'ha decidit fer 

una petita caminada fins al Mirador Mirante Serra Grande II. Aquest es situa a 15 minuts 

de la CasAzul. No s'han pogut elaborar preguntes pel Twister però la caminada ha servit 

per conèixer millor al grup. Després de visitar el mirador, els Ecoloucos han ensenyat a 

NA la represa de Serra Grande, situada al costat de la plaça del poble. 
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Observacions:         

                                                                                                                                                                                                                          

Algun dels Ecoloucos no ha pogut assistir a la primera trobada per diversos motius. Tot i 

això, han vingut més participants dels que s'esperava. Se'ls ha vist molt motivats i amb 

ganes de fer moltes coses. Ha sorprès molt positivament que nois/es d'aquesta edat 

tinguin motivació per realitzar activitats de caràcter ambiental i social, i, sobretot, que ho 

facin de forma totalment voluntària.                                                                                                                                                  

Degut a la pluja s'ha hagut de modificar els plans i adaptar la caminada (fer-la més curta 

i per dins el poble). Quan s'anava cap al Mirador ha arribat un altre Ecolouco: en 

Rodrigo. 
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Títol : Primera trobada -Ecolouquinhos- 

 

Data: 11/02/2012 

         

  Participants: Ecoloucos (Jamille i Eane), 

Ecolouquinhos (Geisy, Eloiza Santres, Ivano, Vimilcius, 

Wanessa, Jailane, Elaine, Thatyana i Jeandson), 

Natureza Ativa ( Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:00 

   

 

Ubicació: Maná 

       Activitat plantejada inicialment:      

                                                                                                                                                           

En aquesta trobada no es planeja cap tipus d’activitat ja que aquesta està preparada per 

la Cris, responsable de conduir el grup d'Ecolouquinhos. La funció principal de la sortida 

és establir el primer contacte amb els Ecolouquinhos. 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                       

                                                                                                                                 

-Visita Maná: S’ha visitat el terreny de Manà. Empresa que es dedica a l’agricultura, 

paisatgisme i a la vessant social. L’objectiu que la responsable dels Ecolouquinhos  ha 

volgut aconseguir en aquesta trobada ha estat que, s'aprengui més sobre temes de 

paisatgisme, agricultura i flora en general. 

En primer lloc, s’ha conegut el projecte que es desenvolupa amb dones amb menys 

recursos. Es fan tallers de costura per tal que aquestes aprenguin a cosir i així puguin 

vendre els seus propis treballs. 

Durant la sortida també s'han visitat tots els vivers de plantes ornamentals, arbres 

fruiters, arbres natius, mudes, de creació de llavors...Finalment el guia ha acompanyat el 

grup fins al riu Tijuipe tot passant per un petit sender. Un cop allà  s'ha plantat un arbre 

entre tots, i els participants que han volgut s'han banyat al riu.  

 

- Presentació del nostre projecte: Abans de finalitzar l’excursió s'ha demanat a les 

Ecoloucas que acompanyaven al grup que expliquessin quina era la funció de Natureza 

Ativa a Bahia i quines possibles intervencions es realitzarien amb el grup 

d’Ecolouquinhos. No obstant, ha acabat essent Natureza Ativa l'encarregada de concloure 

aquesta presentació. 

 

Observacions:                          

                                                                                                                                                                                  

La primera trobada amb els Ecolouquinhos ha estat molt positiva.  

Al principi no volien mantenir un contacte molt fort amb Natureza Ativa. El fet que 

l'idioma  sigui el portuguès, dificulta una mica la comunicació. 

A mesura que el matí ha anat avançant aquesta connexió s'ha fet més forta. La 

presència de dues persones del grup Ecoloucos i el fet que ja existís una relació entre 

elles ha fet que els Ecolouquinhos tinguessin cada vegada més facilitat en relacionar-se 
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amb el grup Natureza Ativa. 

 

 

 

A l'hora de banyar-se al riu, la relació entre tot el grup ja ha sigut més forta. Els 

Ecolouquinhos han explicat coses del seu país, han mostrat fruites que Natureza Ativa no 

coneixia, etc. 

 

El moment més difícil ha sigut  al final de tota l’excursió. S'ha demanat a les Ecoloucas 

que expliquin als participants la funció de NA a Bahia, no obstant, els Ecolouquinhos 

estan cansats i la furgoneta que ens retorna a casa ja ha arribat.  

Quan es retorna a la CasAzul es queda que el dissabte  25 de febrer es tornarà a fer una 

excursió amb ells i amb dos Ecoloucos més, acompanyant el grup. 
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Títol : Creació de fotos Joc  Bones Pràctiques -

Ecoloucos- 

 

Data:14/02/2012 

         

  Participants: Ecoloucos (Geiza, Jayne, Poliana, 

Danrley, Gisele, Marilia, Jamile i Gildeen), Natureza 

Ativa (Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 Hora inici: 09:00 

 

  

 

Hora final: 12:30 

   

 

Ubicació: Entre Sargi i Barra 

       Activitat plantejada inicialment 

 

- Realitzar el joc del macarró a la CasAzul: Aquest joc consisteix en formar dos 

grups, un fa la funció de lladres i els altres de policies. Els que fan de lladres s’han 

d’amagar un paper en alguna part del seu cos. Quan es dóna el tret de sortida, els 

lladres han d'arribar a l’altra banda d’on ells es troben (terreny dels policies) sense que 

aquests els interceptin el paper. 

 

- Mímica: Quan s’acaba el joc del macarró tots els que tenen un paper, l’han d’obrir i 

representar amb mímica l’acció que hi ha representada.  

 

- Fotografiar les accions: Es fa una petita caminada i, amb els objectes que es trobin i  

les mímiques que hagin fet, hauran de representar les bones pràctiques i tirar una 

fotografia per així tenir les imatges pel joc de les bones pràctiques.  

 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                  

                                                                                                                                    

- Explicació del joc de les bones practiques: S’ha agafat el bus direcció a la platja de 

Sargi per tal de poder realitzar-hi totes les activitats programades. Un cop s’ha baixat del 

bus i, abans d’arribar a la platja, s’ha explicat el joc de les bones pràctiques. S’ha 

informat als Ecoloucos que durant la caminada que es realitzarà pensin possibles bones 

pràctiques per tal que després es puguin fotografiar.     

                                                                                                                                                                                                                  

- Jocs a la desembocadura del riu: Un cop s’ha arribat a Barra, a la desembocadura 

del riu, s’han fet dos grups. A uns se’ls ha donat el paper de les bones pràctiques i als 

altres, no. S’ha explicat que el grup que no té paper ha d’atrapar a les persones que sí 

que en tenen i que aquestes últimes, els hi han de donar el paper com a penyora.  El 

terreny s’ha delimitat només en l’espai que ocupa el riu. L’activitat s’ha repetit però, 

aquesta vegada, els que no tenien paper ara sí que en tenen, i al contrari. 

Un cop finalitzada l’activitat s’han obert els papers i els participants han conegut quines 

bones pràctiques tenien a la mà. Se’ls ha explicat que durant el camí de tornada a Sargi 

hauran de simular l’activitat que tenen representada en el paperet així se’ls podrà tirar 

una fotografia. 

Abans d'emprendre la caminada de tornada, els Ecoloucos han proposat de jugar a un 

joc típic entre els joves de la zona. 

 

- Tornada a Barra caminant: Al llarg de la caminada s’han tirat les fotografies 

corresponents a: una alimentació sana, pràctica d’esport i anar amb bicicleta. 

 

- Parada a la “pousada”: S’ha parat a una ““pousada”” per prendre un suc i així parlar 
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dels dies que es podrà tornar a quedar i proposar diferents llocs on realitzar aquestes 

trobades. També s’ha repartit un qüestionari, que ha realitzat Natureza Ativa, on els 

Ecoloucos han de respondre unes preguntes.  

S’ha parlat de les activitats que properament es volen realitzar com ara, fer les  

preguntes pel joc del twister. Ells han proposat que escriuran aquestes preguntes darrere 

del qüestionari. 

 A la “pousada” s’ha aprofitat per tirar la fotografia de plantar un arbre i de tirar la 

brossa a les escombraries. 

Finalment s’ha quedat que el dia 24 de febrer ens tornarem a trobar i que la Cris ja 

informarà del lloc i l’hora. 

                                                                                                                                                 

       

Observacions:               

                                                                                                                                                                                             

Es podria catalogar la segona trobada amb els Ecolucos com a molt positiva però, 

inicialment caòtica. Al no saber el lloc on es faria l’excursió ni saber quants Ecoloucos 

vindrien, ha dificultat el desenvolupament de les activitats. 

Això ha fet canviar tots els jocs plantejats i haver de fer canvis sobre la marxa. 

Els Ecoloucos han estat molt entregats amb les activitats i també han sigut ells els qui 

han proposat de fer jocs típics d’ells. 

La Cris ens ha facilitat molt el fet de poder programar una altra trobada i el fet de poder 

escollir entre tots els llocs on ens agradaria anar a fer les properes activitats. 

Un altre fet rellevant ha estat que quan se'ls hi ha entregat els qüestionaris han estat 

d’acord en respondre'ls i també han estat ells qui han proposat de pensar les preguntes 

del twister i escriure-les darrere del full per enllestir feina. 
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Títol: Joc dels sacs - Ecoloucos- 

 

Data: 24/02/2012 

         

  Participants:                                                                                                                   

Ecoloucos (Rodrigo, Marília, Jamille, Geiza, Poliana), 

Ecolouquinhos (Ivano), Cristina, Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 8:45 

 

  

 

Hora final: 12:00 

   

 

Ubicació: Escola Dendé 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                

- Explicació i realització del Joc dels Sacs: Seguint les indicacions de la fitxa tècnica, 

s'explicarà i es realitzarà el joc del sacs amb la seva corresponent avaluació.              

                                                                                  

 - Dinar: Elaboració d'un picnic amb menjars típics de Catalunya                                                                                                                                                               

  

Desenvolupament i adaptacions:            

                                                                                                                                                              

-Joc dels sacs: Inicialment es col·locaven els sacs en fila, un al costat de l'altre. Quan 

s'ha posat en pràctica el joc, s'ha decidit col·locar els sacs per tota la zona, de manera 

desordenada, per tal de fer el joc més dinàmic. S'han repartit el mateix nombre 

d'imatges per nen, en total 6 per participant.      

                                                                                                                                                                                                                                                  

-Posada en pràctica del joc dels sacs: el joc s'ha desenvolupat amb normalitat; en 

tot moment els Ecoloucos han mostrat interès i han participat de manera activa. En 

alguna ocasió, s'han donat casos de vergonya a l'hora de fer mímica drets davant de 

tothom, en aquest cas, la mímica s'ha realitzat des del lloc, asseguts. 

                                                                                                                                                                                                                               

-Ordenació de les idees principals a recordar:s'ha donat èmfasi a tots aquells 

coneceptes més importants a recordar. Així els Ecoloucos podran dur a terme aquest joc 

amb els Ecolouquinhos i transmetre els coneixements principals.         

                                                                                                                                                                                             

-Caminada fins al riu Tijuipinho: al principi, no s'havia contemplat la possibilitat de 

fer una petita excursió per així completar l'activitat. Una vegada s'ha finalitzat el joc dels 

sacs, s'ha proposat fer una petita caminada fins al riu Tijuipinho i prendre un bany. La 

majoria dels Ecoloucos s'hi han apuntat, dos d'ells s'han quedat a l'escola per preparar la 

taula pel picnic.                                                           

                                                                                                                                              

-Picnic: s'ha portat truites de patates, amanida, macedònia i suc de goiaba i mango. 

Tots els participants han menjat de tot. Han comentat que tot estava molt bo, en concret 

la truita de patates. Una vegada dinats, cada un dels participants ha rentat el seu plat. 

                                                                                                                                                                                                      

-Descans: Després del picnic, s'ha aprofitat per xerrar una estona amb els Ecoloucos i 

compartir opinions.  

       

Observacions:                                      

                                                                                                                                                                                              

Durant tota l'activitat ha participat un Ecolouquinho, l'Ivano. Cal destacar que la seva 

participació ha sigut activa. Es tracta d'un nen que mostra molt d'interès pel medi 

natural i a més també presenta molts de coneixements.                                                                                                                                                      

S'ha programat una trobada amb els Ecoloucos, el pròxim dimarts per tal de realitzar 
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com una espècie de guió del joc dels sacs. D'aquesta manera els serà més fàcil realitzar 

aquest joc amb els Ecolouquinhos. Aquest fet demostra un interès per part de certs 

participants del grup  envers el projecte d'educació ambiental.                                                                                                                                                                                                                    

La Cris ha comentat que, a la pròxima trobada, parlarà seriosament amb el grup  

Ecoloucos per tal de saber els participants que realment volen participar. En el descans 

final, s'ha parlat de música. Alguns Ecoloucos han anotat grups de música brasilers per 

tal que Natureza Ativa els pugués conèixer. Aquest fet ha ajudat a enfortir la relació 

entre els Ecoloucos i Natureza Ativa .                                                                                                                        
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Títol : Joc dels sacs - Ecolouquinhos- 

 

Data: 29/02/2012 

         

  Participants:  Ecolouquinhos (Jailane, Wanessa, 

Vinícius, Vinícius, Ryan, Jeandson, Renata, Eloiza, Ana 

Lima i Elaine), Ecoloucos (Geiza, Jayne, Neto i Jamile), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 08:45 

 

  

 

Hora final: 11:45 

  

  

 

Ubicació: Juerana Milagrosa 

       Activitat plantejada inicialment:                                             

 

En aquesta trobada no s’ha planejat cap tipus d’acció ja que, seran els Ecoloucos, els 

encarregats de dur a terme totes les activitats pels Ecolouquinhos. 

La funció que realitzarà Natureza Ativa serà, únicament, d’avaluació i presa d’informació 

pel seu posterior anàlisis. 

  

Desenvolupament i adaptacions:         

                                                                                                                                            

- Trobada a la plaça de Serra Grande: Entre dos i tres quarts de 9, s’han trobat els 

grups d’Ecolouquinhos, Ecoloucos i Natureza Ativa a la plaça de Serra Grande. Allà, una 

furgoneta ha dut el grup fins a la Fazenda Juerana Milagrosa.  

 

- Arribada a la Fazenda Juerana Milagrosa: S’ha arribat a la fazenda Juerana 

Milagrosa pels voltants de les 9 del matí. Tothom s’ha concentrat dins la casa per tal de 

decidir el lloc on es realitzarien les activitats. Finalment s’ha acordat que el millor lloc per 

dur-ho a terme era a un petit mirador molt proper a la casa.  

 

- Desenvolupament del joc dels sacs: Un cop instal·lats a dalt del mirador, els 

Ecoloucos han començat a explicar l’activitat que es duria a terme. Un cop finalitzada 

l'activitat, tot el grup ha retornat cap a la casa per tal d'anar a prendre un bany a la 

represa de la finca.  

 

- Bany: S’ha anat a una petita represa, ubicada al costat de la casa. Allà s’han menjat 

varies fruites, que els propis Ecolouquinhos agafaven dels arbres. Els Ecoloucos han sigut 

els encarregats de vigilar als més petits dins de l’aigua i d'ajudar a aquells que no saben 

nedar. Mentre tot el grup es banyava, dos Ecoloucos i la Cris han anat a preparar 

l'esmorzar. 

 

- Petit esmorzar: S’ha fet un petit cercle en uns troncs que hi havia molt a prop de la 

casa. Allà, els Ecoloucos han servit un petit esmorzar. Quan tothom ha acabat de 

menjar, els dos Ecoloucos que no han preparat l'esmorzar, han sigut els encarregats de 

rentar els plats utilitzats. A tres quarts de 12, ha arribat el transport per tornar a Serra 

Grande. Durant la tornada, dins la furgoneta, s’han cantat cançons infantils per tal de fer  

el trajecte més amè. 
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Observacions:                        

                                                                                                                                                                                                   

Ha fet molt bon temps, fet que ha permès desenvolupar totes les activitats a l’aire lliure. 

El lloc on s’han realitzat els jocs ha estat molt adequat, permetent que tots els materials 

que s’havien d’usar pel joc es poguessin instal·lar sense cap problema. 

La disponibilitat d’espai de la finca també ha facilitat la realització de totes les activitats. 
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Títol : Joc de l'Oca -Ecoloucos- 

 

Data: 01 / 03 / 2012 

         
  

Participants: Ecoloucos (Neto, Poliana, Mariana, 

Gleidiane, Jayne, Marília, Eane, Jamille, Geiza, 

Danrley), Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria), Cris 

 Hora inici: 09:30 

 
  

 

Hora final: 12:30 

 
  

 

Ubicació: Cabana Brazuka 

       Activitat plantejada inicialment:          

                                                                                                                                                                                       

En el planejament previ de l'activitat, s'ha acordat que s'agruparan els participants de 

forma que s'obtinguin quatre grups.              

                                                                                                                                                                                                       

Elaboració de les fitxes: els diferents grups han de crear la fitxa que utilitzaran 

posteriorment per jugar a l'Oca. Per fer-ho poden utilitzar qualsevol tipus de material 

que trobin en la zona on es realitza l'activitat. S'explica que en el joc de l'Oca cada fitxa 

representa un agricultor, per tant, han d'intentar crear una fitxa que tingui alguna relació 

amb aquest.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Joc de la Oca: quan cada grup ha creat la seva fitxa es comença a jugar a l'Oca. Només 

es comentaran les caselles amb fotografia el primer cop que els participants hi caiguin.   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Joc del mocador amb fruites: un cop acabat el joc de la Oca, s'ha acordat realitzar el 

joc del mocador dins l'aigua. Es distribueixen els participants en dos grups, els grups es 

situen dins l'aigua, a una distància equivalent d'un punt central on es col·loca una 

persona subjectant un mocador amb el braç estirat. Es dóna a cada jugador el nom 

d'una fruita, repetint els mateixos noms als dos grups (de manera que a cada grups hi 

ha una persona per a cada fruita). La persona que subjecta el mocador diu el nom d'una 

fruita, els dos participants amb aquest nom han de córrer per agafar el mocador i tornar 

al seu punt inicial sense ser atrapats per l'equivalent de l'altre grup (persona amb la 

mateixa fruita). La persona que no agafa el mocador o la persona que és atrapada, 

queda eliminada, i ha de donar el nom de la seva fruita a un altre company del seu grup 

(de manera que aquest passa a tenir 2 noms). El joc finalitza quan algun grup queda 

sense participants.           

                                                                                                                                                                                          

Gimcana d'avaluació: un cop finalitzat el joc del mocador, es fa una gimcana amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits en el joc de la Oca. Mentre es juga al 

mocador, una de les organitzadores amaga les pistes de la gimcana per la zona on es 

realitza l'activitat.  

                                                                                                                                                                                          

Dinar i avaluació activitat Ecolouquinhos 29/02/2012: durant el dinar s'ha decidit 

fer l'avaluació de l'activitat realitzada el dia 29/02 amb els Ecolouquinhos, la primera en 

què els Ecoloucos van actuar com a educadors. Aquesta es planteja inicialment 

preguntant-los com es van sentir ells, què en pensen del funcionament de l'activitat... 

Posteriorment se'ls comenta tant els aspectes bons com els dolents des del punt de vista 

de Natureza Ativa. 
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Desenvolupament i adaptacions:                  

                                                                                                                                                                

Elaboració de les fitxes: s'han distribuït els participants en dos grups de 3 i dos grups 

de dues persones. Aquests han disposat de 5 minuts per elaborar les fitxes. Han utilitzat 

materials naturals com fulles, llavors, cocos... i els han adaptat per crear fitxes que 

representen diferents objectes relacionats amb la figura de l'agricultor: una muda, un 

facão...                         

                                                                                                                                     

Joc de la Oca: s'ha jugat a la Oca durant més temps del previst, aproximadament tres 

quarts d'hora. Per intentar que algun dels equips arribés al final del joc, al cap de mitja 

hora s'han eliminat les caselles amb les que s'utilitza el "rombe d'oportunitats" (mirar 

fitxa tècnica). Tot i així, cap dels equips aconseguia acabar. S'ha intentat també anular la 

funció de les escales però els participants s'hi han oposat rotundament. Els diferents 

equips han recorregut el taulell més de 5 vegades abans de que l'equip guanyador 

arribés al final.          

                                                                                                                                                                        

Joc del mocador: no s'ha realitzat degut a que els participants estaven molt interessats 

i motivats amb el joc, per tant, no s'ha trobat necessari fer un descans.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gimcana d'avaluació: s'han pogut amagar les pistes mentre es jugava a l'Oca ja que la 

partida ha durat més temps de l'esperat. Aquestes s'han amagat per l'espai del Brazuka, 

en 4 punts diferents. En un inici, alguns dels participants no han entès el funcionament 

de la gimcana però se'ls ha anat explicant de forma més individual mentre jugaven.                                                                                                         

 

Dinar i avaluació activitat Ecolouquinhos 29/02/2012: s'ha realitzat l'avaluació 

únicament amb els quatre Ecoloucos que van participar en la trobada amb els 

Ecolouquinhos però aquesta s'ha fet davant de tot el grup. Els quatre Ecoloucos han 

estat d'acord en que els conceptes que s'intenten transmetre als Ecolouquinhos tenen 

una dificultat elevada. Per tal que els Ecolouquinhos puguin entendre millor el que se'ls 

vol ensenyar cal buscar un llenguatge i una forma d'explicar més simple. Tots han 

comentat que la trobada va anar molt bé però que el joc dels sacs té una reflexió massa 

complexa i que, per això, en algun moment els va costar captar l'atenció dels nenes/es. 

Se'ls ha comentat la necessitat de que els Ecoloucos que realitzen l'activitat amb els 

Ecolouqinhos hagin assistit a la trobada on se'ls ha ensenyat el joc i que, alhora, és 

important que siguin els mateixos que han realitzat la traducció del rotero. D'aquesta 

manera aprendran millor els conceptes i els podran transmetre de forma més clara i 

efectiva. Han estat d'acord en que aquest aspecte era molt important. 

       

Observacions:            

                                                                                                                                                                                                

Hi ha hagut un Ecolouco (Gildeon) que ha marxat al cap de 15 minuts de començar amb 

l'activitat. Aquest va assistir a la sortida del dia 14/02/2012 a la platja de Barra. És un 

noi força diferent de la resta d'Ecoloucos ja que no viu a Serra Grande (viu a la platja) i 

prové d'una familia rural. És una persona molt reservada i degut a que mostra interessos 

molt diferents a la resta, no està gaire integrat al grup. Per al nostre projecte, és molt 

interessant la seva presència dins del grup d'Ecoloucos ja que pot aportar coneixements i 
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inquietuds molt diferents a la resta de nois/es. Durant les pròximes setmanes s'intentarà 

integrar-lo i aproximar-lo al grup perquè continuiï participant en les diferents activitats.                                                                                                                                                                       

Els Ecoloucos s'han divertit moltíssim amb el joc de l'Oca.  

 

 

Han rigut molt, han estat molt motivats durant tota la partida i han presentat molta 

competitivitat per aconseguir  

guanyar. Durant l'avaluació del dia 29/02/2012, han reconegut que venien a fer 

l'activitat amb poques ganes i pensant que seria un dia molt avorrit, però que ha sigut 

totalment al contrari. S'han divertit molt i han comentat que els jocs realitzats fins ara 

els estan agradant molt. 
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Títol : Joc de l'Oca -Ecolouquinhos- 

 

Data: 7/03/2012 

         
  

Participants: Ecolouquinhos (Eloiza, Vinicius, Renata, 

Elane, Wanessa, Kaliane, Jailane, Jeanderson), 

Ecoloucos (Geiza, Jamille, Danrley), Natureza Ativa 

(Berta, Núria, Carlota), Cris 

 Hora inici: 10:20 

 
  

 

Hora final: 11:30 

 
  

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Activitat plantejada inicialment:                             

                                                                                                                                                

Les activitats plantejades estan basades en observar l'aplicació que fan els Ecoloucos del 

joc de l' Oca amb els Ecolouquinhos. S'ha acordat intervenir el mínim possible durant 

l'activitat per tal que siguin els propis Ecoloucos els que resolguin les diferents dificultats 

amb les que puguin anar-se trobant. Per tal de preparar la trobada, s'ha dut a terme 

prèviament la traducció de les normes del joc, aquesta s'ha fet amb tres Ecoloucas: la 

Geiza, la Jamille i la Eane.                                                                                                                                                   

L'activitat plantejada inicialment consta de tres parts:          

                                                                                                                                  

- Creació de quatre grups. Cada un d'aquests grups ha d'elaborar la seva pròpia fitxa 

per jugar a l'Oca.                                    

                                                                                                                                                                                            

- Joc de l'Oca             

                                                                                                                                                                                                                                

- Realització de la gimcana (amb els mateixos grups del joc) per tal d'avaluar el 

funcionament de l' Oca.                                                                                                                                                                                                                                           

Durant tota l'activitat els Ecoloucos s'encarreguen d'aplicar i explicar el funcionament del 

joc. 

       

Desenvolupament i adaptacions:       

                                                                                                                                      

L'activitat plantejada inicialment ha hagut de ser totalment modificada degut a la manca 

de temps. L'horari establert per començar l'activitat eren les 9 del matí. Degut a un 

retràs amb l'autobús, els Ecolouquinhos no han arribat a la finca Ouro verde fins a les 

10:20h. Aquest fet ha marcat completament el funcionament de l'activitat ja que s'ha 

hagut de realitzar amb només 45 minuts el que estava previst fer al llarg de dues hores.                                                                                                                                                                        

A l'arribar a la finca, els Ecolouquinhos s'han banyat al riu, fet que encara ha retardat 

més l'inici de l'activitat.      

                                                                                                                                                                                                               

- Elaboració de les fitxes: no s'ha realitzat aquesta part de l'activitat. Mentre els 

nens/es es banyaven, Natureza Ativa ha buscat quatre objectes naturals que els equips 

han utilitzat posteriorment per jugar a la Oca.             

                                                                                                                                                                                                                      

- Joc de la Oca: no s'ha pogut finalitzar el joc per manca de temps. S'ha comentat als 

Ecoloucos la necessitat d'acabar el joc sense que cap dels equips hagués aconseguit 
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arribar al final. Aquests hi han estat d'acord. Han comentat les caselles amb fotografia 

on encara no havia caigut cap equip i s'ha donat per finalitzat el joc.    

 

 

                                                                                                                                                                                               

- Gimcana d'avaluació: aquesta activitat també ha estat totalment marcada per la 

manca de temps. No s'ha realitzat en grup com s'havia plantejat sinó que, els diferents 

participants han jugat de forma desorganitzada, sense mantenir els 4 grups inicials com 

s'havia previst. Al finalitzar la gimcana els Ecoloucos han comentat les imatges de les 

diferents pistes del joc però, sense donar la importància necessària als resultats 

obtinguts per cada grup. 

 

       

Observacions:       

                                                                                                                                                                                                               

És molt important remarcar que l'activitat s'ha vist totalment alterada i marcada per la 

manca de temps. S'ha realitzat el que s'havia previst però de forma molt ràpida i, 

algunes parts de l'activitat no s'han pogut finalitzar. Cal dir també que aquesta situació 

una mica caòtica ha afectat molt al comportament dels Ecolouquinhos. Estaven molt més 

alterats que en les altres trobades i el fet d'haver de fer totes les activitats de pressa i 

corrents ha fet augmentar la sensació de estrés i caos. Tot i així, els Ecoloucos han 

mostrat una actitud molt positiva i recursos per resoldre situacions complicades. Durant 

tota la trobada, han utilitzat el “rotero” traduït el dia anterior. La Eane no ha pogut 

assistir a la trobada amb els Ecolouquinhos, enlloc d'ella ha vingut en Danrley. Aquest no 

havia fet la traducció del rotero però ràpidament ha entès el funcionament de l'activitat.                                                                                                                                                                                  

Ha participat en la trobada una Ecolouquinha nova: la Kaliane. Inicialment ha mostrat 

interès però a mitja partida s'ha apartat del grup i no ha participat més en les activitats. 
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     Títol : Joc del Memory -Ecoloucos- 

 

Data:10/03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Jayne Souza, Mª Mariana 

S.de Almeida; Cleiton, Evey da Silva, Geiza Bonfim, 

Danrley Santana, Netinho, Eane Souza, Jalidiane Bispo 

Nascimento, Jamille), Cris i Natureza Ativa (Núria, 

Berta i Carlota). 

 Hora inici: 09:30 

 

  

 

Hora final: 12:50 

   

 

Ubicació: Cachoeira de Tijuipe 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                       

-Joc Memory: La idea inicial és arribar i trobar un lloc on poder dur a terme el joc del 

Memory. Una vegada aquest finalitzi, es deixarà uns minuts perquè cada participant 

pugui observar les fruites i arbres penjats a la lona blanca.   

                                                                                                                                                                                        

-Joc del mocador: Per aquest joc, els 2 grups es col·oquen a fora de l'aigua. La persona 

que aguanta el mocador està a dins de l'aigua a una distància equitativa entre els 2 

grups. A un grup se li donen les imatges de les fruites i/o plantes, i a l'altre grup  les 

imatges dels arbres.                                                                  

 - Temps lliure per prendre un bany                                        

                                                                                                    

 - Concurs amb les preguntes del  twister: Es fan dos grups, grup A i B. A cada grup 

se li dóna uns deu minuts perquè pensi preguntes relacionades amb flora/fauna, vida a 

Bahia, agricultors i conservació del medi. Prèviament se'ls llegeix 4 preguntes d'exemple 

de les que ja s'havien pensat pel joc del Twister.                                                                                                                                                                                                       

Es planteja el joc de la següent manera: quan Natureza Ativa llegeix una pregunta, el 

grup A i B ha d'intentar responde; si planteja la pregunta el grup A, ha de respondre 

Natureza Ativa i el grup B,i si la pregunta és formulada pel grup B, han de respondre el 

grup A i Natureza Ativa. Per a poder respondre, un participant de cada grup dels que 

participa, ha de córrer cap a un arbre/objecte que estarà situat a una distància X dels 

dos grups. El primer que arriba a l'arbre/objecte és el que pot respondre. Cada pregunta 

encertada suma un punt. Abans que els participants de cada grup corrin a tocar l'objecte 

per respondre, se'ls deixa uns 5 segons perquè pensin, en grup, la possible resposta, i 

només després del so de la pandereta poden córrer a respondre.                                                                                                                                                                                                                        

- Dinar 

       
Desenvolupament i adaptacions:    

                                                                                                                                                                  

-Arribada i caminada: Es fa una caminada amb els Ecoloucos al llarg d'un camí que 

rodeja la cascada. A continuació, els Ecoloucos prenen un bany. Mentrestant, Natureza 

Ativa busca una zona viable per fer el  joc del  memory, i preparar aquest joc.     

                                                                                                                                    

-Joc del Memory: Tot i que al cap d'una estona de començar a jugar el joc del memory 

comencen a caure gotes, dóna temps de finalitzar el joc. Es donen uns minuts perquè els 

Ecolocos puguin observar la lona amb les imatges de les fruites i els arbres.           

                                                                                                                                                               

-Bany a la cascada: Els Ecoloucos prenen un altre bany a la cascada, mentre que 

Natureza Ativa pensa com dur a terme el joc del mocador, doncs a la cascada no és 

possible ja que els Ecoloucos es podrien fer mal (té moltes pedres i una entrada difícil ).  
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-Joc del mocador: Finalment para de ploure i es decideix fer el  joc del mocador a fora 

de l'aigua.       

                                                                                                                                                                                                                                   

-Dinar          

 

                                                                                                                                                                                                                          

-Comentari de la última trobada amb Ecolouquinhos a la Fazenda Ouro Verde: 

Els Ecoloucos que van participar-hi coincideixen en que els Ecolouquinhos estaven molt 

dispersos i no mostraven massa interès amb el fonament del joc.     

                                                                                                                                                              

-Preguntes Twister: Com que no dóna temps de realitzar les preguntes del Twister en 

forma de concurs, mentre s'està esperant el bus es decideix, de manera informal, llegir 

algunes preguntes als Ecoloucos a veure si saben la resposta, i també per veure si els hi 

venen al cap altres preguntes que puguin servir també pel joc.  

 

       Observacions:              

                                                                                                                                                                                                      

La trobada en si ha anat molt bé. S'ha hagut d'adaptar les activitats en funció del temps 

i de l'estat meteorològic, no obstant, les activitats que s'han dut a terme han permès 

obtenir els resultats previstos inicialment. Els Ecoloucos, a més, han mostrat interès per 

les activitats fet que ha ajudat a la realització d'aquestes. Caldrà pensar més endavant 

amb la realització d'activitats a dins de l'aigua, doncs els hi agrada molt. També, els 

Ecoloucos creuen que realitzar activitats a dins de l'aigua amb els Ecolouquinhos seria un 

punt que afavoriria la motivació d'aquests durant els jocs. 
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Títol : Joc del Memory -Ecolouquinhos- 

 

Data:14 /03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Ecolouquinhos (Jeandson, Vinicius, Ryan, Vinicius, 

Thatyana, Elaine, Ana Lina, Eloiza, Vanessa, Renata, 

Jailane), Cris i Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria). 

 Hora inici: 09.00 

 

  

 

Hora final: 11.30 

   

 

Ubicació:Sargi i Serra Azul 

       Activitat plantejada inicialment:    

                                                                                                                                                                  

-Trobada:Trobar-se a la platja de Sargi i dirigir-se cap a la “pousada” Serra Azul.     

                                                                                                               

-Joc del Memory: Entregar el rotero als Ecoloucos i deixar que aquests prossegueixin a 

preparar el material per al joc (lona, posar fitxes cap per avall) i a realitzar la primera 

part de l'activitat   

                                                                                                                                                                                                                                           

-Joc del mocador:dirigir-se a una zona amb aigua per dur a terme la segona part de 

l'activitat            

                                                                                                                                                                                                                                                 

-Esmorzar i temps lliure 

       Desenvolupament i adaptacions:        

                                                                                                                                                               

-Trobada: trobada, a les 09:00 a les jangades de la platja de Sargi.             

                                                                                                                  

 -Bany a la platja: S'ha deixat una estona perquè els Ecolouquinhos prenguessin un 

bany a la platja.                                               

                                                                                                                                           

-Joc del Memory: S'ha anat cap a la “pousada” Serra Azul i s'ha fet seure als nens al 

voltatn d'una taula. S'ha donat el "rotero" als Ecolocos i mentre ells explicaven el joc, 

Natureza Ativa ha ajudat en el muntatge d'aquest (penjar lona i col·locar imatges). Tot i 

que el joc s'havia pensat per col·locar les parelles al terra de cap per avall, a la 

“pousada” hi havia una taula molt gran amb bancs, i s'ha decidit realitzar l'activitat a la 

taula. A continuació, els Ecoloucos, sense ajuda externa, s'han ocupat del seguiment i 

del bon funcionament del joc.  

                                                                                                                                                 

-Joc del mocador: Han sigut els Ecoloucos els encarregats d'explicar-lo i dur-lo a 

terme. A l'hora de repartir les imatges als diferents nens per al joc del mocador, 

Natureza Ativa ha comentat que seria millor escollir poques imatges ja que així el joc 

seria més ràpid (els nens tenien moltes ganes de banyar-se).     

                                                                                                                                                                                                                  

- Temps lliure per prendre un bany a la piscina i esmorzar.         

                                                                                                       

- Reunió per organitzar aspectes referents a les pròximes trobades 

d'Ecoloquinhos: S'ha decidit que la següent trobada serà el dimarts a les 17h de la 

tarda a la CasAzul.                                

                                                                                                                                                                                                     

- Balanç general de l'activitat: S'ha aprofitat, al final, per fer un balanç general del 

dia, aquí la Geiza ha comentat que hi havia 2 Ecolouquinhos que no es portaven massa 

bé i que no tenia ganes d'estar avisant-los tota l'estona. També s'ha aprofitat per parlar 

sobre els diferents llocs on seria possible anar de cares a la pròxima trobada amb els 

Ecoloucos, el divendres 16 de març. 
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Observacions: L'activitat ha anat molt bé. Continua fallant l'atenció dels Ecolouquinhos 

ja que potser els hi falta una mica més d'interès en les activitats. Els Ecoloucos, cada 

vegada estan més implicats amb les activitats. En Cleiton té molts de recursos que ha 

utilitzat per a jugar amb els nens durant el temps lliure.  A la trobada havien d'assistir 

tres Ecoloucos, però finalment només n'han assistit dos. 
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Títol : Joc del Twister -Ecoloucos- 

 

Data:16/03/12 

         

  Participants: Ecoloucos (Cleiton, Jeiza, Jamille, Eane, 

Jayne, Marília, Gleidiane), Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 09:00 

 
  

 

Hora final: 14:00 

   

 

Ubicació: CasAzul i Cachueira 

do Mato 

       Activitat plantejada inicialment:               

                                                                                                                                                            

- Joc del twister:  Aplicació del joc del Twister seguint les normes marcades a la fitxa 

tècnica d'aquest. No es pot plantejar el lloc ni la forma com es durà a terme el joc ja 

que, cap propietari de “fazendes, pousades”... ha respòs la nostra petició. 

 

- Dinar: Fer un picnic a la CasAzul 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

Desenvolupament i adaptacions:                                 

                                                                                                                                   

- Joc del twister: El joc s’ha desenvolupat a la CasAzul. Un dels grups tenia menys 

participants responent preguntes. El joc ha seguit el desenvolupament planejat 

inicialment. 

 

- Puntuació: Alhora de restar puntuació per col·locar-se en una posició errada dins el 

taulell, després de tocar la pandereta, s’ha decidit fer-ho de forma aproximada, ja que 

canviaven de posició tant ràpid que no era possible observar tots els errors 

 

- Activitat posterior: S’ha anat fins a la “Cascada del mato”. La Cris no ens ha 

acompanyat ja que havia de marxar. S’ha retornat a la CasAzul per dinar.  

       

Observacions:                                             

                                                                                                                                                                   

Com que cap propietari de “fazendes, pousades”… ha respòs la petició per anar a 

desenvolupar l'activitat al seu terreny, s'ha acabat realitzant a la CasAzul. Tot ha 

funcionat molt bé. Els participants s'han mostrat molt interessats i s'han divertit molt en 

el moment en què havien de canviar de posició. També han comentat que hi ha 

preguntes més fàcils que d'altres. Quan la Cris ha marxat, ha deixat a Natureza Ativa 

amb tota la responsabilitat del grup. Els Ecoloucos han proposat d'anar  fins a la Cascada 

do Mato. L'excursió ha resultat molt positiva.                                                                                                                                                          

Títol : Joc del Twister -Ecolouquinhos- 

 

Data: 20/03/12 
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  Participants: Ecolouquinhos ( Wanessa, Jailane, 

Jeanderson, Sol, Anna, Renata, Vinicius, Eloiza ), nens 

convidats a l'activitat (Zaira i Hailêx), Ecoloucos 

(Gleideane i Jamille), Cris i Natureza Ativa (Carlota, 

Núria i Berta) 

 Hora inici: 17:00 

 

  

 

Hora final: 18:15 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:                 

                                                                                                                                                   

En aquesta trobada no s’ha planejat cap tipus d’acció ja que seran els Ecoloucos, els 

encarregats de dur a terme totes les activitats pels Ecolouquinhos. Tot i això, l'activitat 

que es realitzarà serà el joc del Twister. 

La funció que realitzarà Natureza Ativa serà, únicament, d’avaluació i presa d’informació 

per el seu posterior anàlisis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

Desenvolupament i adaptacions:              

                                                                                                                                                            

- Joc del Twister: S’han realitzat dos grups. Dins del grup, uns s'han col·locat a dins el 

taulell i els altres a fora. No obstant, tots poden respondre preguntes . Les preguntes les 

han realitzat els Ecoloucos. 

La pandereta, element que dinamitza el joc, s’ha deixat de banda ja que els Ecoloucos, 

han comentat que dificultaria molt el seguiment de l’activitat per part dels 

Ecolouquinhos.  

Quan els participants que estaven fora del taulell ja havien respòs unes quantes 

preguntes, els Ecoloucos els han fet posar a dins el taulell, i els de dins, a fora responent 

preguntes. Aquest procediment s’ha repetit varis cops. 

 

- Puntuacions: No s’ha utilitzat puntuacions en tot el joc. Tot i que els Ecoloucos es 

varen oblidar d'aquesta part del joc, Natureza Ativa no ho ha comentat ja que hagués 

alentit l'activitat.         

                                                                                                                                                       

 - Berenar 

       

Observacions:      

                                                                                                                                                                                                

El joc ha començat amb molts pocs participants. S’ha convidat a tres nens que hi havia a 

la CasAzul, externs al grup d'Ecolouquinhos. L’edat d’aquests no arribava als 7 anys. 

Els Ecoloucos han anat adaptant el joc a les necessitats dels participants, eliminant o 

incorporant elements per tal de facilitar l’activitat. 

Quan el joc ja havia començat, han arribat més Ecolouquinhos. Aquests s'han afegit en 

un dels grups sense saber de què anava el joc. A mesura que s’anaven fent preguntes, 

anaven entenent la dinàmica del  joc. 

El resultat de les respostes del joc ha estat molt positiu. Tot i això , en molts casos, els 

Ecolouquinhos responien sense pensar. 

Títol : Joc de les Bones pràctiques -Ecoloucos- 

 

Data: 24/03/2012 
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  Participants: Ecoloucos (Jeiza, Cleiton, Marília, 

Gildeon, Rodrigo, Jayne), Natureza Ativa (Núria, Berta 

i Carlota), Cris, Valeria, Diana 

 Hora inici: 14:30 

 

  

 

Hora final:17:30 

   

 

Ubicació: Fazenda Diana 

       Activitat plantejada inicialment:                    

                                                                                                                                                      

- Realització d'un joc introductori: La propietària de la “Fazenda” (Diana), realitza 

activitats d'educació alternativa amb nens i adults. Aquestes es centren en jocs que 

permetin desenvolupar la vessant més artística i creativa de les persones. S'ha acordat 

que la Diana farà l'explicació d'un d'aquests jocs i es realitzarà com a activitat prèvia al 

joc de les bones pràctiques.                  

                                                                                                                                                                                                               

- Joc bones pràctiques: l'activitat prevista és la realització del joc de les bones 

pràctiques. En la primera part del joc ,es divideixen els participants en dos grups per tal 

de fer una gimcana. La gimcana consta de 5 proves diferents (una per a cada bona 

pràctica). Cada grup ha d'obtenir punts per aconseguir els diferents fragments de les 

fotos de les bones pràctiques. En la segona part del joc el grup guanyador ha de montar, 

sobre la lona, el trencaclosques amb els diferents fragments de la fotografia de la bona 

pràctica corresponent.        

                                                                                                                                                                                                 

- Avaluació joc bones pràctiques: als participants se'ls reparteix una fitxa amb 

diverses imatges per tal d'avaluar els conceptes ensenyats durant el joc. Se'ls deixen 5 

minuts per respondre la fitxa.  

                                                                                                                                                                              

- Berenar: al acabar l'activitat es berenarà.                                                                                                                                                   

       

Desenvolupament i adaptacions:        

                                                                                                                                                                 

- Joc introductori: aquest ha consistit en un joc de confiança. Els diferents participants 

es col·loquen en dues files paral·leles, una davant de l'altre. Cada jugador estira els 

braços davant seu i a l'alçada del cap, de manera que quedi una distància aproximada 

d'un pam entre braç i braç. Amb els braços estirats, els participants es col·loquen 

intercal·lats un de cada fila; de forma que s'obté un "túnel" entre les dues files, amb els 

braços al mig. Un jugador ha de passar corrents pel mig del túnel. Quan aquest 

s'aproximi, els altres participants han d'anar obrint els braços perquè pugui passar. S'ha 

realitzat el joc i els diferents participants han anat passant corrents pel mig de túnel, 

excepte en Gildeon (no ha volgut passar).     

                                                                                                                                                                                                    

- Joc bones pràctiques: s'ha realitzat la gimcana correctament dins el pati de casa la 

Diana. En acabar s'ha fet el recompte de punts per a cada prova i l'equip guanyador ha 

obtingut els fragments de fotografia que li faltaven per poder completar el 

trencaclosques.    

                                                                                                                                                                                  

- Avaluació joc bones pràctiques: s'han repartit les fitxes amb les diferents imatges i 

se'ls ha explicat com havien de completar-les.             
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- Berenar                                       

 

                                                                                                                                      

- Activitat de cloenda: la Diana ens ha plantejat una activitat per tal de finalitzar la 

trobada. En aquesta cada participant ha tingut que dir què li havien semblat els diversos 

jocs realitzats. 

 

       

       

Observacions:             

                                                                                                                                                                                               

L'activitat s'ha realitzat correctament, tot i que s'ha observat un comportament diferent 

per part dels Ecoloucos. Aquests estaven molt més tranquils i calmats que en les 

anteriors trobades, possiblement degut al canvi d'horari (ha sigut la primera trobada 

realitzada a la tarda). A més a més, el grup de participants també ha sigut més reduït 

que en les sortides anteriors. Degut a l'horari i a que les diferents activitats s'han 

allargat més del que estava previst, no hi ha hagut temps per banyar-se, fet que els 

Ecoloucos han trobat molt a faltar i han reclamat. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol : Joc de les Bones Pràctiques -Ecolouquinhos- 

 

Data:   07 / 04 / 2012    
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  Participants: Ecolouquinhos (Jeandson, Vinícius, Ane 

Kaliane, Vinicius, Wanessa, Elaine, Jeisa, Eloiza, 

Jailane), Ecoloucos (Jamille, Eani), Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota) 

 Hora inici: 14:15 

 

  

 

Hora final: 15:45 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:       

                                                                                                                                 

- Realització del joc de les bones pràctiques: l'activitat prèvia plantejada és la 

realització de la gimcana de les bones pràctiques, amb la seva posterior avaluació. Són 2 

Ecoloucas (Geiza i Jamille) les responsables de dirigir l'activitat, la funció de Natureza 

Ativa és únicament supervisar la realització del joc, intentant intervenir el mínim 

possible.                                                                                               

 

- Berenar 

 

Degut al poc temps que es disposa per a aquesta trobada (la durada plantejada per 

aquesta és de 14h a 16h) no s'ha preparat cap caminada ni cap altra activitat fora de la 

CasAzul.                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       Desenvolupament i adaptacions: 

                                                                                                                                                                                              

- Realització del joc de les bones pràctiques: degut a que és Setmana Santa i que, 

per tant, molts Ecoloucos estan de vacances, hi ha hagut canvis d'última hora i enlloc de 

la Geiza ha vingut a realitzar l'activitat la Eane (juntament amb la Jamille). Això ha 

suposat una dificultat afegida a l'hora de dirigir l'activitat ja que, cap de les dues va 

assistir a la trobada que es va fer amb els Ecoloucos per realitzar aquest joc i, per tant, 

per a elles també és una activitat nova. Per solucionar aquest problema, s'ha decidit que 

Natureza Ativa realitzarà tota la trobada i elles faran de suport. Així doncs, un cop 

dividits els dos grups, cada Ecolouca s'ha col·locat en un d'ells juntament amb un 

membre de NA. Durant tota la gimcana, ha sigut Natureza Ativa qui ha dirigit cada grup 

al llarg de les diferents estacions.       

                                                                                                                                                                                                                                     

- Berenar: S'ha berenat a la CasAzul al finalitzar el joc. 

       

Observacions:                              

                                                                                                                                                                                        

El fet que les dues Ecoloucas que han participat en l'activitat no coneguessin el joc ha 

suposat un canvi molt important respecte al plantejament previ de la trobada. Ha sigut 

imprescindible que Natureza Ativa dirigís l'activitat enlloc de que únicament la 

supervisés. Tot i així, tot el joc s'ha realitzat sense problemes i la única prova que ha 

presentat algunes dificultats pel que fa al muntatge ha sigut la de l'Alimentació 

saludable, ja que ha costat molt que les pomes quedessin subjectades amb els cargols. 

Els Ecolouquinhos han rigut molt i s'han divertit en totes les proves, fins i tot han 

demanat que alguna d'aquestes fos més llarga per tal de que tots la poguessin fer.  
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Pel que fa a les dues Ecoloucas que han participat, han arribat a la trobada poc 

motivades i durant tota l'activitat han presentat una actitud poc participativa. Ha sigut 

Natureza Ativa qui ha tingut que muntar totes les proves, fer totes les explicacions i fins i 

tot cridar l'atenció d'alguns Ecolouquinhos quan aquests no paraven atenció. 
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Títol : Joc dels Processos -Ecoloucos- 

 

Data: 29 /03 /2012     

         

  Participants: Ecoloucos (Cleyton, Jayne, Geiza, 

Jamille, Eane, Mariana, Marília, Gildeon, Matheus i 

Poliana), Natureza Ativa (Carlota, Berta i Núria) i Cris. 

 Hora inici: 08:10 

 

  

 

Hora final: 11:35 

   

 

Ubicació: CasAzul i 

Sukabatche 

       Activitat plantejada inicialment:                                   

                                                                                                                                 

- Trobada: Arribar a les 7.30h a la CasAzul per preparar el joc dels Processos ( muntar 

projector i amagar imatges).                                    

                                                                                                                                                                     

-Joc dels processos. En arribar els Ecoloucos, es començarà l'activitat. Es passaran els 

vídeos i aniran a buscar les imatges per posteriorment ordenar-les segons quin sigui el 

seu procés.                           

                                                                                                                                                                

-Esmorzar            

                                                                                                                                                                                                               

-Caminada: Passejada pels voltants de Serra Grande (lloc per definir).               

                                                                                                                       

       
Desenvolupament i adaptacions:                           

                                                                                                                                            

- Preparació de l'activitat: S'ha arribat a les 7.30h a la CasAzul, la Cris ens ha 

comentat que finalment una companya seva, que té una “pousada” a prop de la platja de 

Sargi,  li havia respòs la sol·licitud i que es podia anar a fer l'activitat allà. Després de 

rumiar, s'ha decidit que l'activitat es faria a la CasAzul i si fos viable, després es baixaria 

a la “pousada” i es prendria un bany al mar. S'ha prosseguit amb la preparació pel joc 

dels processos (muntar projector i amagar imatges).                       

                                                                                                                                                                                   

-Joc dels processos: Entre les 8.00 i les 8.10h han arribat els Ecoloucos, s'ha fet una 

breu introducció del joc i tot seguit, s'han passat els diferents vídeos. Tan bon punt s'han 

vist tots els vídeos, s'han fet 4 grups (un per procés) i se'ls ha lligat de la següent 

manera: els grups de 2 pels turmells; els grups de 3 per les mans i en rotllana. S'ha 

explicat el joc i s'ha donat el tret de sortida.             

                                                                                                                                                                                                                                                       

-Avaluació del joc: Una vegada tots els grups han trobat les imatges s'ha dut a terme 

l'explicació de cada procés per part dels participants, tot ordenant les seqüències 

d'imatges.                                                                                                    

 

-Esmorzar        

                                                                                                                                                                                                                  

-”pousada” Sukabatche: Tan bon punt s'ha arribat a la “pousada”, s'ha fet una petita 

reunió amb els Ecoloucos on s'ha decidit les pròximes trobades amb els Ecoloucos i s'ha 

combinat un dia per fer l'última trobada amb Ecolouquinhos.   

                                                                                                                                                                            

-Prendre bany al mar: Posteriorment, s'ha deixat una estona perquè els Ecoloucos es 

banyin al mar. 

       



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES DE CAMP 
 

-29- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

 

Observacions:                                    

                                                                                                                                                                          

Durant el joc dels processos s'ha perdut una imatge.  A mitja activitat del joc dels 

processos, hi ha hagut una parella que s'ha queixat de que la corda els estava fent mal 

als turmells, en aquest punt se'ls ha deslligat perquè no es fessin més mal. Quan s'anava 

de camí cap a la “pousada”, els Ecoloucos estaven molt esverats. Durant la reunió a la 

“pousada”, els Ecoloucos han comentat que ara per ara, des del seu punt de vista és 

millor que s'acabi Ecolouquinhos, ja que no hi ha dies per tothom, i ells no volen 

activitats d'un matí entre setmana abans d'anar cap a classe. 
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Títol : Joc dels Processos -Ecolouquinhos- 

 

Data:    04/04 /2012     

         

  Participants:  Ecolouquinhos (Jeanderson, Ana, 

Kaliane, Elaine Gonçalrees, Wanessa Santos, Jailane) i 

Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 Hora inici: 16:30 

 

  

 

Hora final: 17:30 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Activitat plantejada inicialment:             

                                                                                                                                                                     

- Preparació i muntatge de l'activitat. Els Ecoloucos s'encarregaran del muntatge de 

l'activitat, no obstant, se'ls ajudarà amb alguns aspectes com són la instal·lació del 

projector.                                                           

 

- Joc dels processos. Els Ecoloucos seran els que s'encarregaran d'aquesta part. NA 

només supervisarà i farà les anotacions corresponents. Es duran a terme les 3 parts del 

joc: mirar audiovisuals, trobar imatges en grups i ordenar i comentar les imatges.  

                                                                                               

- Berenar.      

 

       

Desenvolupament i adaptacions:                                  

                                                                                                                                  

- Preparació i muntatge de l'activitat. Les dues Ecoloucas que havien de venir no 

s'han presentat. Natureza Ativa s'encarrega de preparar l'activitat. 

                                                                                                                                 

- Posada en pràctica del joc dels processos. NA s'encarrega de dur a terme el joc. 

Degut a que es disposa de poc temps (s'ha estat esperant a veure si arribaven les 

Ecoloucas) es suprimeix la part de “buscar les imatges”, així doncs, l'activitat queda així: 

mirar audiovisuals, ordenar i comentar les imatges. Per aquesta última part, en comptes 

d'amagar les imatges i fer que els nens hagin d'anar-les a buscar en grup, s'escampen 

totes les imatges a terra, s'asseuen els participants en rotllana i entre tots, van separant 

les diferents imatges de cada procés, ordenant-les i comentant-les.                        

                                                                                                                                                               

- Berenar.                                                                         

                                                                                     

       

Observacions:                                                                

                                                                                                                                               

En primer lloc comentar que no s'ha presentat cap Ecolouco. El fet d'esperar a veure si 

algú es presentava, ha fet que l'activitat es fes més feixuga i al final s'hagués d'acabar 

molt de pressa. Tot i això, els Ecolouquinhos han mostrat molt d’interès durant el 

desenvolupament de l'activitat.  Molts dels Ecolouquinhos han comentat que els seus 

avis els havien ensenyat els processos comentats.                                                                                                       
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Títol : Primera dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data:  11 / 04 / 2012    

         

  Participants: 31 alumnes de 7a sèrie, Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota), Cris, Lia (professora) 

 Hora inici: 13:00 

 

  

 

Hora final: 14:20 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:     

                                                                                                                                                                                                                     

Aquesta és la primera activitat que es realitza en una escola, concretament a l'escola 

Eliés Haun de Serra Grande, en una classe de 31 alumnes .                                                                                                           

Per tal de poder realitzar les activitats amb un nombre tan elevat de participants, 

s'adapten els jocs de diverses formes. S'arriba a l'escola mitja hora abans de que 

comenci la classe per tal d'organitzar l'aula col·locant les taules i cadires de manera que 

es formin 4 grups.     

                                                                                                                                                                   

- Presentació inicial: s'explica qui som, d'on venim, què hem vingut a fer a Brasil i 

quina és la finalitat del nostre projecte. A continuació s'expliquen els dos jocs que es 

realitzaran durant la trobada. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

- Joc dels processos: primer es fa la projecció dels 4 vídeos del joc. Tot seguit 

s'adjudica un procés a cada un dels 4 grups. Es demana que dos representants de cada 

grup triïn quines són les imatges corresponents al seu procés (aquestes estaran situades 

sobre una taula a davant de la classe). A continuació,  es dóna als participants 5 minuts 

perquè, de forma conjunta dins de cada grup, ordenin les fotografies seguint les etapes 

de cada procés. Passats els 5 minuts, cada grup ha de sortir davant la classe mostrant 

les diferents fotografies en ordre i, dos dels components del grup, han d'explicar les 

etapes del procés a la resta de la classe. Quan tots els grups hagin explicat el seu 

procés, es dóna per finalitzat el joc.      

                                                                                                                                                                                             

- Joc del memory: s'utilitzen els mateixos 4 grups que amb el joc anterior. Es 

redistribueix la classe de manera que quedin dos dels grups en un costat de l'aula i els 

altres dos a l'altre costat. Es juga a dos Memorys de forma independent, de manera que 

en cada un d'ells hi participen dos dels grups (un contra l'altre). Es reparteix la meitat de 

les parelles per a cada un. Cada cop que algun dels grups troba una parella s'ha 

d'aixecar i col·locar-la al costat de la fotografia de l'arbre corresponent a aquella 

fruita/vegetal. Al final del joc es comenten els diferents arbres per tal que tots els 

nens/es puguin observar-los tots. 

       
Desenvolupament i adaptacions:   

                                                                                                                                                                                             

Tota l'activitat s'ha realitzat tal com s'havia previst i s'han hagut que fer molt poques 

adaptacions.                  

                                                                                                                                                                                                         

- Joc dels processos: dins d'aquest joc, l'únic canvi que s'ha fet ha sigut que a l'hora 
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de que cada grup expliqués les diferents etapes del seu procés, no ho han fet només dos 

dels components del grup sinó que cada nen/a ha explicat la imatge que tenia 

subjectada.                 

                                                                                                                                                                                             

 

- Joc del memory: s'ha realitzat correctament. La única modificació que s'ha fet ha 

sigut que la lona amb les imatges dels arbres no s'ha penjat enlloc sinó que s'ha col·locat 

a davant la classe sobre unes taules.               

                                                                                                                                                                                               

- Opinió de les activitas: En acabar els dos jocs, s'ha preguntat als participants què els 

havien semblat i si ja coneixien els processos presentats en el primer joc i les 

fruites/vegetals del segon. 

 

       

 

Observacions:           

                                                                                                                                                                                                                       

L'activitat ha anat molt bé. Tot i les limitacions d'espai i l'elevat nombre de participants 

les adaptacions pensades han donat molt bons resultats. Tot s'ha pogut realitzar com 

estava previst, els participants han mostrat molt d'interès i curiositat envers els jocs. 

S'ha acabat l'activitat 20 minuts abans del que estava previst. 
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Títol : Segon dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data: 12/ 04/ 2012     

         

  Participants:  alumnes 8ª serie A, Cris, Ecoloucos 

(Jamille, Marília i Darnley),Natureza Ativa ( Carlota, 

Berta i Núria.)  

 Hora inici: 13:00 

 

  

 

Hora final: 14:30 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:   

                                                                                                                                                               

-Presentació. Es passarà unes diapositives amb format powerpoint per situar Catalunya 

en el món. Tot seguit es farà 5 cèntims del projecte d'educació ambiental. 

                                                                                                     

-Joc del processos. S'explicarà el joc i es durà a terme l'activitat d'ordenar les imatges.                                            

                                                                                                                                                                       

-Joc del memory. Es farà l'explicació del joc i es prosseguirà a la realització d'aquest. 

                           

-Papers amb opinió general de l'activitat. Si hi hagués temps sobrant, es repartiran 

paperets en blanc en els que cada alumne haurà d'escriure quina de les activitats li ha 

agradat més, què ha après i la seva opinió general de les activitats.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         

Desenvolupament i adaptacions:                  

                                                                                                                                                     

Com que han aparegut 3 Ecoloucos ha provocat que algunes activitats pensades hagin 

funcionat de manera diferent de la inicial.         

                                                                                                                                                                             

- Presentació. S'ha realitzat tal i com s'havia pensat.    

                                                                                                       

 - Joc dels processos. La primera part del joc ha sigut explicada per Natureza Ativa. 

Després de veure tots els vídeos, la segona part (ordenar les imatges) ha sigut explicada 

pels Ecoloucos. El procediment seguit per aquesta segona part ha sigut el següent:                                                                                                                   

- es fan 4 grups i cada grup escull un procés.                                                                                                                                           

- 2 participants de cada grup, s'acosten a la taula amb totes les imatges i agafen 

aquelles referides al seu procés.                                                                                                                                                                                                                           

- tornen al grup i entre tots ordenen les imatges seguint la seqüència mostrada al vídeo.                                                                                                                                                               

- quan tots els grups ho tenen ordenat, es reparteixen la seqüència i surten a la pissarra 

(grup per grup) a explicar el procés.                                                                                                                                                                                     

Com a cloenda de l'activitat, es realitzen una sèrie de preguntes relacionades amb els 

procediments mostrats, tals com “heu fet mai mel de cacau?, heu plantat mai una 

muda? A on? ..             

                                                                                                                                                                                                                                  

- Joc del memory: S'ha explicat entre tots (Ecoloucos i nosaltres) el procediment seguit 

per a l'activitat ha sigut:                                                                                                                                                                              

- dels 4 grups d'abans, s'ajunten de 2 en 2, resultant així 2 rotllanes.                                                                

--> Al mig de cada rotllana es col·loquen les imatges cap per avall. Els participants, d'un 

en un i alternant de grup (primer un grup, després l'altre grup, i així successivament) 

van girant les imatges tot buscant les parelles.                                                                                                                                                                         

- quan troben una parella, la guarden i continuen jugant.                                                                                       

- quan ja s'han trobat totes les parelles, es van aixecant els participants d'un en un per 

grup, a relacionar la imatge amb  l'arbre corresponent, quan un component del grup ja 
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ha col·locat la imatge, torna al seu lloc, i el següent pot anar a col·locar la imatge, i així 

successivament. Sempre seguint un ordre per tal de no crear desordre.                                                                                                                       

Per a finalitzar el joc, es comenten les imatges de les fruites i arbres que han comportat 

més conflicte. També es comenta que a Catalunya no tenim ni la  meitat d'aquestes 

fruites.             

                                                                                                                                                                   

- Opinió general: Es reparteixen els paperets per a tancar l'activitat.       

                                                                 

- Presentació dels Ecoloucos: Aprofitant que queda temps, els Ecoloucos es 

presenten, expliquen  la motivació que els ha portat a entrar al grup Ecoloucos i coses 

bones que els hi ha aportat.                                                                                                                                                                                                                                                                           

       

Observacions:                                 

                                                                                                                                    

La presència dels Ecoloucos ha fet que l'activitat fos més fresca i amena. Han mostrat 

interès en totes les activitats i han participat en l'explicació i supervisió de totes.                                                                       

Després de llegir els paperets amb l'opinió personal dels alumnes, la gran majoria diu 

que l'activitat els hi ha agradat molt, que han après coses i que estan molt agraïts.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Títol : Tercer dia a l'Escola de Serra Grande 

 

Data:        13/ 04/ 2012     

         

  Participants:  alumnes EJA, Cris i Natureza Ativa( 

Carlota, Núria i Berta.) 

 Hora inici: 13.00 

 

  

 

Hora final: 14.00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Activitat plantejada inicialment:            

                                                                                                                 - 

Presentació. S'explicarà, mitjançant un passe de diapositives, on es localitza Catalunya, 

Espanya... També s'explicarà, de forma ràpida el nostre projecte d'educació ambiental   

                                                                                                                                                                                   

-Joc del processos. Es desenvoluparà el joc tal i com es reflecteix en les fitxes 

tècniques.                                       

                                                                                                                                          

- Joc del memory: Es desenvoluparà el joc tal i com es reflecteix en les fitxes 

tècniques.                        

                                                                                                                                                                  

- Opinió de l'activitat. Si el temps ho permet, es repartirà uns papers en blanc a tots 

els alumnes perquè ens escriguin la seva opinió sobre la nostra presència, si els havia 

agradat el joc....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       
Desenvolupament i adaptacions:                

                                                                                                                                                                                                                     

En principi havien de venir els Ecoloucos però, no es van presentar. Això va fer que 

l'activitat la desenvolupessin Natureza Ativa.             

                                                                                                                                 

- Presentació: La presentació inicial s'ha desenvolupat tal i com s'havia previst  

                                            

- Joc dels processos: S'han passat els vídeos tal i com s'havia acordat. Un cop 

visualitzats, els alumnes repartits en quatre grups, s'han encarregat d'ordenar les 

imatges. Un responsable de cada grup ha sigut l'encarregat d'anar a buscar les 

fotografies situades sobre la taula. Un cop ordenades les han presentat a davant de tota 

la classe.   

                                                                                                                                

- Joc del memory: S'han agrupat els grups de tal forma que de quatre en sortissin 2. 

Se'ls ha explicat el joc del memory. Amb les fitxes al terra, cada grup ha començat a 

jugar. Quan trobaven una parella, se la guardaven. Un cop totes les parelles han estat 

trobades, els participants que tenen fitxes guardades, s'han d'aixecar i enganxar, una de 

les fotografies de la parella, al costat del seu arbre corresponent. Finalment i amb totes 

les fitxes enganxades, se'ls ha fet una petita explicació d'algunes fruites, quines 

realment coneixen, quines creuen que hi ha a Catalunya...  

                                                                                                                                                                

- Opinió de l'activitat: Un cop acabats els jocs, s'ha repartit un paper en blanc a 

cadascú d'ells perquè anotin el què els ha semblat l'activitat, què no els ha agradat, etc. 
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Observacions:                           

                                                                                                                                          

El fet que els Ecoloucos no hagin vingut, ha fet alentir l'activitat. També s'ha esperat a 

veure si arribaven, però finalment, s'ha hagut de començar sense ells. Els alumnes han 

mostrat molt d’interès al llarg de tota l'activitat i tots han volgut participar en tot. 

Després de llegir tot el que posava als paperets que se'ls hi ha fet escriure, es conclou 

que a la majoria els hi ha agradat molt l'activitat.                                                                                                                                                                                                       
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I. II. Fitxes d’avaluació 
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Títol: Avaluació joc dels sacs - Ecoloucos- 

 

Avaluació del resultat obtingut en cada sac 

       Participants: Ecoloucos (Rodrigo, Marilia, Jamille, 

Geiza, Poliana) Ecolouquinhos (Ivano) i Cristina  

Data:24/02/2012 

   

 

Hora: 08:45 

   

 

Ubicació: Escola 

Dendé 

       

 
Funció Encert Error 

 

D
O

N
A

 

Cuidar nens 
 

 on l'ha posat? 

Alimentar animals 
  

on l'ha posat?  Agricultor 

Rentar plats / roba 
  

on l'ha posat? 

Cuina 
  

on l'ha posat? 

N
E

N
 

Jugar 
  

on l'ha posat? 

Anar a l'escola 
  

on l'ha posat? 

Ajudar als pares/casa 
  

on l'ha posat? 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

 

Ajudar a casa 
  

on l'ha posat? 

Cuidar animals 
  

on l'ha posat? 

Treballar el camp 
  

on l'ha posat? 

Elaborar productes 

secundaris   
on l'ha posat? 

 

      Observacions:       

                                                                                                                                                                                                   

L’argument principal que han reforçat des d'un inici i sense la nostra intervenció, ha estat, 

el fet que la dona també pot realitzar gran part de les feines que fa un agricultor. No s’ha 

de limitar a les feines de la llar i a cuidar els fills.  

També s’ha comentat que l’home pot realitzar les feines que la dona realitza diàriament tot 

i que, en molts casos, ell les hauria d’aprendre ja que mai les ha fet. 
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Un fet molt rellevant és que una de les participants ha posat una imatge d’una persona 

cuinant al sac de l’agricultor. Per la nostra part, era un dels resultats que volíem aconseguir 

però, no crèiem que passaria. 

Quan s’ha demanat si es coneixia la relació entre un agricultor i un empresari, la resposta 

dels participants ha estat negativa. Tots estaven  d'acord en que, un agricultor que evita el 

monocultiu i que promou una conservació del paisatge amb una gran diversitat d’espècies 

és molt millor que aquell que utilitza grans extensions  per plantar una única espècie. No 

obstant, no coneixien com un empresari podia ajudar a que això passés. 

       Avaluació del resultat obtingut en la interpretació de la mímica 

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Rodrigo 
 

 
 

       

Quina acció i rol s'han representat?   Cuinar 

       
 

L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 

Si 

No 

       

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       

Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor i dona 

       Observacions:                   

                                                                                                                                                                                                  

La resposta inicial dels participants ha sigut que l’acció la realitza la dona. Tot i això, 

després de pensar-s’ho uns instants han considerat que aquesta acció també la pot realitzar 

l’home. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica:  Polie 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Rentar roba 

       L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 
Si 

No 

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 
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Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor i dona 

       Observacions:         

                                                                                                                                                                                                            

Al ser el segon participant que representava la mímica i, a l'haver tractat de nou amb el 

primer participant el fet que la dona i l’home poden realitzar les mateixes accions, quan 

s'ha demanat qui podia realitzar l’acció de rentar roba la resposta ha sigut l’home i la dona. 

Aquest fet es veurà representat en totes les mímiques que es realitzin. 

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Jamille    

   

       
Quina acció i rol s'han representat?  Cuidar nens 

        

L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 

Si 

No 

        

 

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                                    

En aquesta situació s'ha vist molt reforçat, per part dels participants, el fet que els germans 

més grans cuiden dels més petits.  

       Nom del participant/s que representen la mímica:  

Marilia    

   
       
Quina acció i rol s'han representat?  Anar a l'escola 

       L’acció representada forma part de les imatges marcades amb una x 

 
Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 

 

Acció 

Rol representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                                    

En aquesta situació es va veure molt reforçat, per part dels participants, el fet que els 

germans més grans cuiden dels més petits. 

     

    

Nom del participant/s que representen la mímica:  

Geiza  

  

       
Quina acció i rol s'han representat?  Netejar el terreny per facilitar-ne la plantació 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 

       

       Observacions:                                    

                                                                                                                                                                                 

Els participants han comentat que, a la zona on viuen, hi ha molts nens d’uns 10 anys 

aproximadament que, en hores lliures, s’ofereixen per realitzar aquesta feina a canvi d’una 

petita quantitat de reals. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica:  Ivano 

(Ecolouquinho) 

 

       
Quina acció i rol s'han representat?  Recol·lectar 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       
Rol que els participants han relacionat amb l'acció representada: Agricultor, dona i nens 
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Observacions:         

                                                                                                                                                                                                            

En aquest cas, el responsable de representar l’acció a través de mímica és un Ecoloquinho. 

Aquest no ha tingut cap problema en el transcurs del joc per relacionar-se amb els altres 

participants i dur a terme correctament  totes les funcions. Això ens fa pensar que a l'hora 

de presentar aquesta activitat als Ecoloquinhos no hi haurà massa problemes perquè 

aquests ho comprenguin tot. 
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Títol: Avaluació joc dels sacs - Ecolouquinhos- 

Avaluació del resultat obtingut en cada sac 

       Participants: Ecoloucos (Jeiza, Jayne, Neto, Jamille), 

Ecolouquinhos (Jailane, Wanessa, Vinicíus, Vínícíus, 

Ryan, Jeandson, Renata, Eloiza, Ana, Elaine), Natureza 

Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:  29 / 02 / 2012 

   

 

Hora: 09:20 

   

 

Ubicació: Juerana 

Milagrosa  

       

 
Funció Encert Error 

 

D
O

N
A

 

Cuidar nens 

 

  

 

on l'ha posat? 

Alimentar animals 
  

on l'ha posat? 

Rentar plats / roba 
  

on l'ha posat? 

Cuinar 
  

on l'ha posat? 

N
E

N
 

Jugar 
  

on l'ha posat? 

Anar a l'escola 
  

on l'ha posat? 

Ajudar als pares/casa 
  

on l'ha posat? Dona i agricultor 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

 

Ajudar a casa 
  

on l'ha posat? Dona 

Cuidar animals 
  

on l'ha posat? 

Treballar el camp 
  

on l'ha posat? 

Elaborar productes 

secundaris   

on l'ha posat? 

 

      Observacions:                      

                                                                                                                                                                                                                 

Aquesta primera part del joc ha anat molt bé. Els participants han entès ràpidament les 

normes i han jugat de forma molt activa i participativa. Pel que fa als resultats obtinguts 

amb l'avaluació, la majoria de fotografies s'han col·locat correctament. Tots els nens/es han 

estat d'acord en tot moment  que tant homes com dones poden realitzar totes les funcions 

de casa. Han comentat que tant dones com homes poden alimentar animals.  

 



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-44- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

 

Respecte a cuidar als fills/es, han dit que ambdues figures poden realitzar aquesta funció 

però, quan els nenes/es són molt petits és la dona la encarregada de fer-ho ja que donen el 

pit. Pel que fa a les fotografies dels nens ajudant als pares, les han col·locat al sac de la 

dona perquè hi apareix una cuina i han comentat que habitualment és la dona qui cuina. El 

mateix ha passat amb la fotografia d'un agricultor ajudant a casa (també hi apareix una 

cuina). Tot i així, han remarcat en tot moment que les dues figures poden cuinar. Un punt a 

remarcar de l'avaluació és que han col·locat moltes fotografies d’empresaris al sac de la 

dona. Cal esmentar que la participant més petita (5 anys) ha col·locat moltes de les 

fotografies al mateix sac, per tant, s'ha alterat una mica l'avaluació. Quan s'han tret 

aquestes fotografies col·locades de forma errònia la resta de participants ho han corregit i 

han dit  quin sac s'havien de posar. 

       

Avaluació del resultat obtingut en la interpretació de la mímica 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus    

   

       
Quina acció i rol s'han representat? Dona cuinant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                                  

Tots els participants han dit directament que el rol representat era el de la dona, no han 

comentat que la resta de rols també podien cuinar.  

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Elaine    

   
       
Quina acció i rol s'han representat?  Dona cuidant les gallines 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

 

Els espectadors ho han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                                  

Els participants han dit que podien alimentar els animals tant les dones com els agricultors. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Jailane 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Agricultor recollint cacau 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                 

No han dit qui feia l'acció i els Ecoloucos no els ho han demanat. 

       

Nom del participant/s que representen la mímica: 

Jeandson 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Dona rentant plats 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                   

Tots els participants han dit que el rol representat era el de la dona, no han comentat que 

la resta de rols també podien rentar plats. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Wanessa    

   

       
Quina acció i rol s'han representat?  Dona cuidant nens/es 
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L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                    

Han dit que tant l'home com la dona poden cuidar els nens/es. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Renata 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Nens/es anant a l'escola 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                    

Han dit que a l'escola no només hi anaven els nens/es sinó també els professors. 

       

       
Nom del participant/s que representen la mímica: Ryan    

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Nen pintant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

       
 

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 
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Observacions:                                                                                                                                                                                                     

Han dit que els únics que pinten són els nens/es. 

  

 

 

 

    
Nom del participant/s que representen la mímica: Ana    

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Dona rentant roba 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                        

Els participants han dit que poden rentar roba tant les dones com els nens/es. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat?  Agricultor cavant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                       

Només han dit l'agricultor. 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Eloiza 
   

   
       

Quina acció i rol s'han representat? Nens i nenes jugant 
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L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions:                                                                                                                                                                                                       

Cal remarcar que aquesta participant és la més petita del grup. Moltes vegades fa les coses 

sense pensar, o simplement fa el que li diuen els companys 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Vínícíus 
   

   

       

Quina acció i rol s'han representat? Dona cuinant 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors han endevinat 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions: 

       Nom del participant/s que representen la mímica: 

Elaine    

   

       Quina acció s'ha representat? Dona cuidant les gallines 

        

L'acció representada forma part de les imatges marcades amb una X? 
 

Si 

No 

        

Els espectadors ho han endevinat? 
 

Acció 

Rol 

representat 

       Observacions: 
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Títol: Avaluació joc de l'Oca - Ecoloucos- 

Avaluació del joc de l'oca 

       Participants: Ecoloucos ( Neto, Poliana, Mariana, 

Jayne, Marília, Eane, Jamille, Geiza, Danrley, Gildeen i 

Gleidiane), Cris i Naturesa Ativa (Carlota, Núria i Berta) 
 

Data:  01/03/2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Brazuka 

       Primer cop que cauen a la casella de compostatge: 

Què representa aquesta imatge: La imatge representa dues piles d'adob. 

Quina relació té amb l'agricultor: Que gràcies a l'adob, la terra serà més bona per poder-hi 

plantar qualsevol tipus de planta. 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: Només han comentat que la producció d'adobs és bona per l'agricultor. No 

han utilitzat la paraula compostatge. Quan se'ls ha demanat si era bo realitzar 

compostatge, han respòs que sí. També han explicat els components necessaris per 

realitzar compostatge.  

       
Següents cops que cauen a la casella del compostatge: 

Observacions: Els següents cops que han caigut a la casella del compostatge, tots 

contestaven correctament. Cal dir que tota l'estona es parlava d'adob i no de compostatge, 

però, en tots els casos, la relació de la casella amb l'agricultor era positiva. 

       

Primer cop que cauen a la casella de incendi forestal: 

Què representa aquesta imatge: Una crema forestal. 

Quina relació te amb l'agricultor: La crema destrueix la plantació de l'agricultor, impedint 

que les plantes puguin créixer. 
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L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

              

Següents cops que cauen a la casella de incendi forestal: 

Observacions: Els següents cops que han caigut a la casella de l'incendi forestal, la resposta 

ha estat la mateixa. Tots estaven d'acord que la crema forestal és negativa per l'agricultor. 

       
Primer cop que cauen a la casella de treball en comunitat: 

Què representa aquesta imatge: Pelar mandioca 

Quina relació te amb l'agricultor:  la relació que té amb l'agricultor és la creació de farina 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix ja que produeix farina de mandioca per després 

poder-la vendre. 

Observacions: En aquesta pregunta s'ha generat molta confusió. La imatge estava pensada 

perquè el tema a tractar fos el treball en equip. Per culpa de la imatge o perquè ells no ho 

han sabut associar amb el treball en equip, la resposta no ha estat l'esperada. La seva 

resposta ha estat enfocada cap a la creació de productes secundaris, cosa que també 

afavoreix a l'agricultor. Cal comentar que mentre es feia la pregunta a un grup, una 

component d'un altre grup ha tret el tema del "mochilão", que per ells és el treball en 

comunitat. Com que la noia no formava part del grup en qüestió, la seva resposta no ha 

estat valorada. 

       
Següents cops que cauen a la casella del treball en comunitat: 

Observacions: Els següents cops que han caigut en aquesta casella, s'ha treballat el 

concepte del treball en comunitat. S'ha tractat gràcies a la participant que anteriorment ja 

havia anomenat el terme del "mochilão". Hi havia participants que no entenien per què era 

millor treballar en comunitat. Creien que si una persona treballa sola tindrà més quantitat 

de producte i tot serà per ell/a sol/a. És per aquesta raó que s'ha intervingut en el joc, 
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raonant els beneficis que té el treball en comunitat. 

       
Primer cop que cauen a la casella de tala d'arbres: 

Què representa aquesta imatge: Tala de boscos  

Quina relació te amb l'agricultor: Que els arbres talats són de la seva producció. 

L'afavoreix o el perjudica? El pot afavorir donant-li guanys monetaris per la venda de la 

seva fusta, o també el pot perjudicar causant una desforestació de la seva producció, 

perdent tot el que havia plantat. 

Observacions: En aquesta casella també hi ha hagut molta confusió i ha sigut necessari 

intervenir-hi moltes vegades. Tot i que els participants comentaven que la tala era 

negativa, raonaven que sense ella no es podrien produir productes secundaris associats a la 

fusta. 

       
Següents cops que cauen a la casella del tala d'arbres: 

Observacions: Els participants ja han entès que la tala desproporcionada d'arbres perjudica 

a l'agricultor. És per això que tots retrocedien una posició la seva fitxa. 

       
Primer cop que cauen a la casella de plantar un arbre: 

Què representa aquesta imatge: Plantar una muda. 

Quina relació te amb l'agricultor: L'ajuda a guanyar diners i a conservar la natura. 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: En aquest cas, les respostes obtingudes han estat immediates. 
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Següents cops que cauen a la casella del plantar un arbre: 

Observacions: Han respòs igual en totes les ocasions. 

       
Primer cop que cauen a la casella de desertització: 

Què representa aquesta imatge: Sequera, sense aigua. 

Quina relació te amb l'agricultor: Si l'agricultor no té aigua per la seva plantació, les plantes 

no podran créixer. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica 

Observacions: La resposta ha estat molt clara i positiva. 

       
Següents cops que cauen a la casella de desertització: 

Observacions: Tots els altres cops que s'ha caigut en aquesta casella, la resposta ha estat 

la mateixa 

       
Primer cop que cauen a la casella de deixalles: 

Què representa aquesta imatge: Pol·lució, moltes deixalles. 

Quina relació te amb l'agricultor: Tirar deixalles a la producció de l'agricultor és molt dolent, 

ja que les plantes no poden créixer amb les mateixes condicions que si el sòl està net. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions: La resposta ha estat molt clara i positiva. 
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Següents cops que cauen a la casella de deixalles: 

Observacions: Tots els altres cops que s'ha caigut en aquesta casella, la resposta ha sigut la 

mateixa. 

       

Observacions generals:  

 

L’activitat ha sigut molt positiva. Els Ecoloucos han estat molt participatius en el joc i han 

mostrat molta atenció en tots els nostres comentaris. Quan nosaltres pensàvem que 

l’activitat ja estava durant massa i la volíem finalitzar, ells han dit que no, que el joc no 

podia acabar fins que algú arribés al final. 

Cal remarcar que la competitivitat ha estat molt forta. Tot i que al grup que guanya no se’l 

recompensa amb res, tots s’han deixat la pell en totes les jugades. 

       Avaluació del resultat obtingut en els papers de 

colors 

 

    

       Grup 1 Jamille i Marília 

Grup 2 Gleidiane i Danrley 

Grup 3 Poliana, Eane i Jayne 

Grup 4 Neto, Geiza i Mariana 

       

 

 
Color Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 

 

 
Pista 1 

Rosa (-) 
        

 

 
Amarelo (+) 

        

 

 
Pista 2 

Verde (-) 
        

 

 
Preto (+) 

        

 

 Pista 3 
Laranja (+) 

        

 

 
Marrom (-)         

 

 
Pista 4 

Azul (+) 
        

 

 
Vermelho (-) 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

     



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-54- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Observacions:  

 

L'explicació de les regles del joc ha estat molt difícil ja que no entenien què volíem dir. Tot i 

això, al final ho han entès. Mentre jugàvem, semblava un caos. Tots corrien, cridaven… ha 

sigut molt divertit. La Núria ha vist que alguna cosa no anava massa bé, i ha decidit mirar 

què feien i com escollien els colors. Algun grup escollia els papers sense cap raonament, 

sense mirar el paper amb els dibuixos. Se'ls ha explicat i han continuat fent-ho bé. Quan 

s'han avaluat els resultats obtinguts, en algun cas els mateixos participants s'han contradit 

amb l'opció que havien escollit i la que creien. S'han acabat corregint ells mateixos. És en 

aquestes ocasions on s'havia escollit l'opció sense fixar-se amb el contingut dels dibuixos. 

En general tots han entès molt bé els conceptes a tractar. 
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Títol: Avaluació joc de l'Oca - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc de l'oca 

       Participants: Ecoloucos (Geiza, Jamille, Darnley); 

Ecoloquinhos (Eloiza, Vinicios, Renata, Elane, Wanessa, 

Kaliane, Jailane, Jeanderson), Cris, Natureza Ativa 

(Berta, Carlota i Núria). 

 

Data: 07/03/2012 

   

 

Hora:  10:20 

   

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Primer cop que cauen a la casella de compostatge: 

Què representa aquesta imatge: Els Ecoloquinhos han comentat que la imatge representa 

adob que s'utilitza per les plantes, per afavorir el seu creixement. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han explicat els Ecoloucos tot seguint el "rotero". 

L'afavoreix o el perjudica? L'afavoreix. 

Observacions: 

       
Següents cops que cauen a la casella del compostatge: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge. Només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de incendi forestal: 

Què representa aquesta imatge: Ho han comentat els Ecoloucos. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han comentat els Ecoloucos. 
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L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de incendi forestal: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge, només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de treball en comunitat: 

Què representa aquesta imatge: Els Ecoloquinhos no han sabut dir exactament el que la 

imatge representa, els Ecolocos tampoc han comentat inicialment el que la imatge 

representa. 

Quina relació te amb l'agricultor: Després de divagar una estona, els ecoloquinhos han 

respòs que si l'agricultor treballa en comunitat, la feina es farà en menys temps, és a dir, 

treballar en comunitat serveix per poder fer la feina de manera més ràpida. 

L'afavoreix o el perjudica? Treballar en comunitat afavoreix el treball de l'agricultor. 

Observacions: els Ecoloquinhos mostren falta d'atenció cap als Ecoloucos. 
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Següents cops que cauen a la casella del treball en comunitat: 

Observacions: Només s'hi ha caigut una vegada. 

 

 

Primer cop que cauen a la casella de tala d'arbres: 

Què representa aquesta imatge: Responen que la imatge representa "desmatamento". 

Quina relació te amb l'agricultor: No diuen res al respecte. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions: 

       
Següents cops que cauen a la casella del tala d'arbres: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge. Només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de plantar un arbre: 

Què representa aquesta imatge: Ho han comentat els Ecoloucos. 

Quina relació te amb l'agricultor: Ho han dit els Ecoloucos. 
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L'afavoreix o el perjudica?  L'afavoreix. 

Observacions: Un Ecoloquinho ha comentat que si plantes arbres, aquests mateixos 

permetran que en puguis plantar més. 

 

 

 

Següents cops que cauen a la casella del plantar un arbre: 

Observacions: No s'ha tornat a comentar la imatge, només si afavoreix o perjudica. 

       
Primer cop que cauen a la casella de desertització: 

Què representa aquesta imatge:  La imatge representa sequera. 

Quina relació te amb l'agricultor:  No s'ha comentat de manera concreta la relació entre la 

sequera i l'agricultor. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de desertització: 

Observacions: Només s'hi ha caigut una vegada.  
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Primer cop que cauen a la casella de deixalles: 

Què representa aquesta imatge: La imatge representa deixalles. 

Quina relació te amb l'agricultor: Les deixalles no presenten cap benefici amb l'agricultor, 

tot el contrari, perjudica el medi ambient. 

L'afavoreix o el perjudica? El perjudica. 

Observacions:  

       
Següents cops que cauen a la casella de deixalles: 

Observacions: No s'ha tornat a caure a la casella de deixalles. 

       

Observació General: Degut a les presses, no s'ha pogut finalitzar el joc. Això ha provocat 

que en algunes imatges, els Ecoloquinhos només haguessin d'escoltar i els Ecoloucos 

explicar; ja que no donava temps a interactuar. Això ha provocat que els Ecoloquinhos es 

dispersessin més i ha costat captar la seva atenció. A més, tota l'activitat s'ha fet amb 

presses, això els nens ho han notat i ha fet que encara s'esveressin més.  

       Avaluació del resultat obtingut en els papers de 

colors       

       Grup 1 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 2 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 3 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 

Grup 4 No hi ha hagut temps d'anotar el nom dels participants del grup. 
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Color Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 

 

 
Pista 1 

Rosa (-) 
        

 

 
Amarelo (+) 

        

 

 
Pista 2 

Verde (-) 
        

 

 
Preto (+) 

        

 

 
Pista 3 

Laranja (+) 
        

 

 
Marrom (-) 

        

 

 
Pista 4 

Azul (+) 
        

 

 
Vermelho (-) 

        

        

Observacions:  

El joc ha transcorregut amb molta pressa, el temps se'ns tirava a sobre. Els Ecoloquinhos 

estaven molt esverats i alguns no han escoltat l'explicació del funcionament de la gimcana. 

No obstant, d'altres sí que han escoltat i ho han entès a la primera. A l'hora de fer el 

recompte de papers ha sigut complicat, hi ha grups als quals no s'ha pogut fer el recompte. 

Els grups s'han dispersat, alguns paperets de colors han caigut per terra i els Ecoloquinhos 

n'han recollit; fet que ha provocat que a partir de cert moment el recompte de paperets de 

colors fós impossible, ja que els paperets de colors que portaven a les mans no 

corresponien amb les respostes escollides, sinó que eren els paperets que s'havien trobat 

pel terra. Per finalitzar el joc, s'han comentat les 4 pistes en veu alta i algun dels 

Ecoloquinhos ha respòs correctament que el millor és: treballar el sòl, plantar arbres, 

recollir les deixalles i treballar en grup. Molts Ecoloquinhos estaven dispersos quan s'ha 

arribat a aquest punt del joc.  
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Títol: Avaluació joc del Memory - Ecoloucos- 

Avaluació del Memory 

       Participants: Ecoloucos (Jayne, Mariana, Cleiton, 

Evey, Geiza, Danrley, Neto, Eane, Gleidiane, Jamille), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Cris 
 

Data: 10 / 03 / 2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Tijuipe 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Sí Sí 

Banana da 

terra 
Sí Sí 

Graviola Sí Sí 

Carambola Sí Sí 

Mandioca 
Sí. Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Sí 

Maracuyà Sí 

Sí. No hi ha la foto de l'arbre. Se'ls 

ha recordat abans de que la 

posessin que algunes fruites no 

tenien foto de l'arbre. 

Açaí Sí Sí 

Abacaxí Sí Sí 

Frutapao Sí Sí 

Banana da 

prata 
Sí 

Sí. L'han endevinat perquè l'altra 

banana ja estava relacionada. 

Cupuaçú Sí Sí 

Araçà Sí 

Sí. Els ha costat identificar-lo, el 

confonen molt amb l'arbre de 

goiaba. 

Araticum 
No. Han dit que aquesta fruita la coneixen 

amb el nom de pinha du conde. 

Sí. No hi ha la foto de l'arbre. Se'ls 

ha recordat abans de que la 

posessin que algunes fruites no 

tenien foto de l'arbre. 

Goiaba Sí Sí. Els ha costat identificar-lo.  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-62- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Cacao Sí Sí 

Urucum Sí Sí. No hi ha foto de l'arbre. 

Cabaça Sí Sí 

Cajú Sí Sí 

Mamao 
Sí. Han comentat que hi ha diferents tipus 

de mamao i que la de la foto és papaya. 
Sí 

Cola 

No. Mai havien sentit a parlar ni de la 

fruita ni de l'arbre de la cocacola. No 

sabien que aquesta es produia amb una 

fruita. 

Sí 

Cafè Sí 
Sí. L'han endevinat per descart ja 

que era la última foto sense arbre. 

Coco Sí Sí 

Jaca Sí Sí 

       Durada del joc: 35 minuts 

   

   

       Memòria: Els Ecoloucos han mostrat molta memòria durant tot el joc. Han trobat les 

diferents parelles ràpidament, necessitant destapar-les com a molt tres vegades per 

endevinar on es trobaven. 

       Observacions: El principal aspecte a remarcar és la gran combativitat que els Ecoloucos 

han mostrat durant tot el joc. Han aconseguit posar emoció a un joc tranquil i simple com el 

memory ja que, des d'un inici han jugat amb moltes ganes. A l'hora de trobar parelles, 

només han tingut dificultat amb les fotografies de les bananes ja que les han confós 

diverses vegades. Han identificat els arbres amb molta facilitat tot i que cal dir que se'ls ha 

ajudat amb diferents pistes en varies ocasions. Dels quatre grups formats, cada un ha 

obtingut el següent nombre de parelles: 5, 8, 6 i 4.                                                                                                                                                                                                                                                       

A mitja partida ha començat a fer vent i ha calgut subjectar la lona perquè les fotografies 

no volguessin.  
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       Avaluació joc del mocador 

       Participants:Ecoloucos (Jayne, Mariana, Cleiton, Evey, 

Geiza, Danrley, Neto, Eane, Gleidiane, Jamille), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Cris 
 

Data: 10 / 03 / 2012 

   

 

Hora: 09:30 

   

 

Ubicació: Tijuipe 

       
 Encert o error 

 

Fruita Grup fotografia ARBRE Grup fotografia FRUITA 

Abacate 

 

  
 

  

Cabaça 
    

Araçà 
    

Cajú 
    

Goiaba 
    

Cacau 
    

Cocacola 
    

Cupuaçú 
    

Graviola 
    

Banana da 

terra     

Banana da 

prata     

Jaca 
    

       Organització del grup:Quan algun participant quedava eliminat i havia d'esperar a que el 

salvessin, la resta de membres del grup s'oblidava sovint de repartir-se les seves 

fotografies. 
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Observacions: 

 

Han mostrat moltíssima competitivitat i ganes de jugar. Aquest fet, ha provocat que en 

algun moment s’equivoquessin de fruita o arbre, no perquè no sabessin quin era sinó per 

les ganes de guanyar. El grup amb fotografies de les fruites ha confós una vegada les 

bananes da terra i prata. Hi ha hagut una Ecolouca (Mile) que no ha jugat degut a que no li 

agrada córrer. Això ha fet que un dels grups tingués un membre menys. Una altre Ecolouca 

(Jayne) ha parat de jugar a mitja partida ja que estava marejada, això ha provocat que els 

dos grups quedessin amb el mateix nombre de jugadors. Degut a la gran competitivitat que 

han mostrat ambdós grups, s'ha fet acabar el joc sense un guanyador clar. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Ecolouquinhos- 

Avaluació del Memory 

       Participants: Ecolouquinhos ( Jeanderson, Vinicius, 

vinicius, Ryan, Thatyana, Elaine, Ana Lima, Eloiza, 

Vanesa, Renata i Jailane),Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:14/03/12 

   

 

Hora: 09:45 

   

 

Ubicació:Serra Azul 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si 
Si, l'han trobat amb molta 

rapidesa. 

Banana da 

terra 
Si 

Si, no l'han confós amb la banana 

de prata 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si 
Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si 
Si, l'han trobat amb molta 

rapidesa. 

Frutapao Si Si 

Banana da 

prata 
Si  

Si, no l'han confós amb la banana 

da terra 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si Si 

Araticum No, no sabien què era No, no sabien quin arbre era 

Goiaba Si 
Si, tot i que han rebut molta ajuda 

per part dels Ecoloucos 
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Cacao Si 
Si, tot i que algun participant del 

mateix grup no ho sabia. 

   

   

Urucum 
Si, els ha costat pronunciar el nom 

correcte. Deien Oricum 

Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

 

   

Cabaça Si, se'ls ha ajudat Si 

Cajú Si Si, se'ls ha ajudat 

Mamao Si Si 

Cola No, no sabien què era Si, se'ls han donat pistes 

Cafè Si 
Si, han vist que no tenien arbre 

relacionat 

Coco Si Si 

Jaca Si Si 

       
Durada del joc: 40 minuts 

   

   

       Memòria: Tenien molta memòria tot i que els Ecoloucos els movien contínuament les 

cartes. A la segona tirada ja havien trobat una parella 

       Observacions: En primer lloc, només han fet dos grups: un de nois i un altre de noies. Al 

ser tantes persones dins del mateix grup, hi havia competència entre ells mateixos. 

Semblava com si cada participant del mateix grup funcionés per ell sol. Com a 

conseqüència, els membres del grup que no jugaven deixaven de parar atenció al joc. La 

falta d'atenció dels participants també apareixia com a conseqüència de la piscina que hi 

havia a la pousada. Tots tenien més ganes de banyar-se que no de jugar.                                                                                                                                                                                              
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Avaluació joc del mocador 

       Participants: Ecolouquinhos ( Jeanderson, Vinicius, 

vinicius, Ryan, Thatyana, Elaine, Ana Lima, Eloiza, 

Vanesa, Renata i Jailane),Ecoloucos (Cleiton i Geiza), 

Cris i Natureza Ativa (Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:14/03/12 

   

 

Hora: 09:45 

   

 

Ubicació: Serra Azul 

       
 Encert o error 

 

Fruita Grup fotografia ARBRE Grup fotografia FRUITA 

Cabaza 

 

  

 

  

Cupuaçú     

Carambola     

Araçà     

Cacao     

Abacate     

       Organització del grup: Tot i que tots posaven moltes ganes, els participants jugaven 

individualment i, si atrapaven o agafaven el mocador, es sentien ells els guanyadors, i no el 

grup complet. 

       

Observacions: El principal problema a remarcar, és la falta de comprensió, per part dels 

participants, de l'activitat. Tot i que, tots coneixien molt bé les fruites i els arbres que 

tenien, no sabien massa quan havien de córrer, quan no i, si havien de salvar els companys 

de grup que havien quedat eliminats. Gairebé tots els participants hi posaven moltes ganes 

i sobretot, ganes de guanyar. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes 7ª serie Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 7ª serie A. 31 alumnes; Natureza Ativa 

(Carlota, Berta i Núria), Cris.  

Data:11/04/2012    

   

 

Hora:13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si No 

Banana da 

terra 
Si Si 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si Si 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si Si 

Frutapao Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Banana da 

prata 
Si Si 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si Si 

Goiaba Si Si, tot i que els ha costat molt 

Cacao Si Si 



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-69- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Cabaça Si Si 

Cajú Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Mamao Si Si 

Cola No No 

Coco Si No, Ho han col·locat a la bananera 

Jaca Si SI 

       
Durada del joc: 20 minuts 

   

   

       

Memòria: Recordaven molt bé on es trobava cada imatge que ja havia sortit. 

       Observacions:  

 

El fet de ser un grup tant gran (31 participants) ha obligat a haver de fer 4 grups, i que 

s'ajuntessin 2 grups en una taula, i els 2 altres grups en una altra taula, resultant així, 2 

jocs del memory de 15 participants a cada joc, fet que facilitava poder recordar la posició 

de les imatges. El fet de ser tanta gent també ha provocat que el joc durés menys temps de 

l'esperat, ha durat només 20 minuts. El comportament dels alumnes ha sigut excel·lent, 

tots han parat atenció i han realitzat l'activitat amb l'ordre corresponent. Inclús en una 

ocasió, un dels alumnes ha ajudat a cridar l'atenció de la resta del grup.  
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       Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes 8º serie Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 34 alumnes de 8ª sèrie, Ecoloucos 

(Jamille, Danrley, Marília), Natureza Ativa (Berta, 

Núria, Carlota), Lia (professora de la classe), Cris i 

Valeria 

 

Data:12/04/2012    

   

 

Hora:13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Si Si 

Banana da 

terra 
Si Si,tot i que se'ls ha hagut d'ajudar 

Graviola Si Si 

Carambola Si Si 

Mandioca 
Si, Han comentat que és Aipí, una espècie 

de mandioca 
Si 

Maracuyà Si No 

Açaí Si Si 

Abacaxí Si Si 

Frutapao Si Si 

Banana da 

prata 
Si Si,tot i que se'ls ha hagut d'ajudar 

Cupuaçú Si Si 

Araçà Si, tot i que l'han confòs amb la Goiaba Si 

Goiaba Si Si 

Cacao Si Si 
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Cabaça Si 
No, tot i que els altres membres 

del grup si que ho sabien 

Cajú Si 
Si, tot i que se'ls ha hagut 

d'ajudar 

Mamao Si Si 

Cola No No 

Coco Si Si 

Jaca Si SI 

       
Durada del joc: 30 minuts 

   

   

       
Memòria: Al principi els ha costat una mica recordar on s'ubicaven les imatges que anaven 

sortint. A mesura que sortien més d'una vegada, ja tenien més memòria d'on es trobaven 

       Observacions: Igual que en l'aula de sèptima sèrie, el joc s'ha tingut que adaptar pel 

nombre de participants. Enlloc de jugar tots junts, s'han fet dos grups i , a dins de cada 

grup hi haguessin dos subgrups que competissin entre ells. Això ha fet que la durada del joc 

es reduís molt. També es va veure necessari que, quan algun alumne trobava una parella 

se la guardés i posteriorment, quan ja s'haguessin trobat totes les parelles, les anés a 

col·locar amb el seu arbre corresponent.                                             

 La presència dels Ecoloucos també ha fet variar una mica la planificació inicial que es tenia 

del joc. Ells han explicat moltes parts del joc i, en cada grup, sempre hi havia un Ecolouco 

que els supervisava i els ajudava quan ho necessitaven.                                                                                                                                                                    

Cal remarcar que hi ha hagut una confusió molt gran amb la banana de prata i la de terra. 

No obstant, al final ho han endevinat. 
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Títol: Avaluació joc del Memory - Alumnes EJA Eliés Haun- 

Avaluació del Memory 

       Participants: 30 alumnes de EJA (5ª i 6ª sèrie), 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Lia (professora), 

Cris 
 

Data:   13 / 04 / 2012    

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació:Eliés Haun 

       
Fruita Saben què és? Saben quin arbre és? 

Abacate Sí 
Sí, però els ha costat molt trobar 

la imatge. 

Banana da 

terra 
Sí Sí 

Graviola Sí Sí 

Carambola Sí Sí 

Mandioca Sí Sí 

Açaí 

Sí, inicialment el participant que ha trobat 

la parella ha dit que era Jamela de Gata 

(una altra fruita), però els mateixos 

participants l'han corregit. 

Sí, però el jugador encarregat de 

trobar la fotografia de l'arbre no el 

coneixia, ha necessitat l'ajuda dels 

seus companys. 

Abacaxí Sí Sí 

Frutapao Sí Sí, els ha costat. 

Banana da 

prata 
Sí Sí 

Cupuaçú Sí 
Sí, els ha costat una mica, el 

confonien amb el cacau. 

Araçà Sí 
Sí, els ha costat trobar-lo, el 

confonien amb l'arbre de goiaba. 

Goiaba Sí 
Sí, els ha costat trobar-lo, el 

confonien amb l'arbre d'araçà. 

Cacao Sí Sí 

Cabaça 
Sí, els ha costat una mica identificar la 

imatge. 
Sí 
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Cajú Sí No, l'han encertat per eliminació. 

Mamao Sí 

Sí, el participant encarregat de 

trobar l'arbre no el coneixia, ha 

necessitat l'ajuda dels seus 

companys. 

Cola No No 

Coco Sí Si 

Jaca Sí Sí 

       
Durada del joc: 20 minuts 

   

   

       Memòria; han trobat les diferents parelles de forma ràpida. El fet que els grups estiguin 

formats per tants participants ha agilitzat el joc ja que s'han recordat més ràpidament d'on 

es trobava cada fruita/vegetal. 

       Observacions: Els alumnes han participat de forma molt activa durant tota l'activitat. 

S'han divertit molt i han mostrat molt d'interès en tot moment. Entre els membres dels 

diferents grups s'han ajudat molt a l'hora de relacionar cada fruita/vegetal amb la imatge 

del seu arbre corresponent. Tots els jugadors volien ajudar a relacionar les imatges, fet que 

ha dificultat una mica el manteniment d'un cert ordre durant aquesta última part del joc. Un 

cop totes les imatges estaven relacionades, molts dels participants han estat una estona 

observant amb interès les diferents fotografies, doncs hi havia alguns arbres que no 

coneixien. En general, l'activitat s'ha realitzat correctament, els participants s'han 

comportat molt bé i s'han mostrat molt interessats i atents en tot moment. 
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Títol: Avaluació joc del Twister -Ecoloucos- 

Avaluació del joc del twister 

       Participants: Ecoloucos (Marilia, Cleyton, Jamille, Geiza, 

Jayne, Eane, Mariana), Cris i Natureza Ativa (Berta, Carlota i 

Núria).  
 

Data:16/03/2012 

   

 

Hora: 09.45 

   

 

Ubicació: 

CasAzul 

       Resultats: 

Temàtica nº encerts nº preguntes Preguntes errades 

Agricultor 12 18 

Qual é a melhor lua para 

plantar cacau?; Às vezes se 

coloca folhas de banana em 

cima de uma muda de 

cacau para; O processo de 

fabricaçâo da farinha de 

mandioca tem as seguintes 

etapas; Para fazer mel de 

cacau você precisa da polpa 

do cacau; Qual espécie de 

bananeira precisa mais 

sombra?; Lua cheia 

favorece a plantaçâo de 

mudas porque aparecem 

menos pragas.  

Vegetals i/o animals 6 9 

O bambu demora muito a 

crescer e se propagar 

(fals); Quando a fruta do 

copuaçú esta pronta para 

comer?; Que é uma 

piaçava?;  

Societat i Cultura a 

Bahia 
9 11 

Quantos quilômetros 

separam Serra Grande de 

Itacaré?; Quantos troncos 

você precisa para fazer 

uma jangada?. 

Conservació del medi 8 9 

Qual é o nome do processo 

baseado na reciclagem da 

matéria orgânica? 
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Observacions dels resultats: 

Agricultor 

La Geiza pensava que no es descascava la canya per fer suc de 

canya. Els Ecoloucos coneixen conceptes bàsics d'aspectes 

relacionats amb l'agricultor; en canvi d'altres aspectes més concrets 

i tècnics (com la millor lluna per plantar cacau) no els saben. No 

obstant, un error ha sigut degut a una falta de comprensió de la 

pregunta (mel de cacau). Pel que fa a la pregunta referent a les 

etapes del procés per fer farina de mandioca, s'ha creat confusió 

degut a que les respostes estaven incomplertes (error d'impressió). 

Vegetals i/o animals 

A l'hora de dir una diferència entre la banana da terra i la banana 

da prata han comentat que una es podia menjar directament i 

l'altra s'havia de cuinar per menjar. Referent a aquesta temàtica, 

els Ecoloucos també coneixen els aspectes més bàsics. 

Societat i Cultura a 

Bahia 

De les preguntes realitzades, només n'han fallat dues que tractaven 

d'aspectes molt concrets: els km entre Serra Grande i Itacaré, i els 

troncs per fer una jangada. 

Conservació del medi 

Pel que fa a la conservació del medi, tenen clars els conceptes 

principals així com també la importància de la conservació i 

possibles efectes adversos d'una mala conservació. L'error de la 

pregunta del compostatge ha sigut degut a que la Jayne ha 

contestat sense pensar-s'ho massa. 

              

Observacions de comportament: 

Durant tota l'activitat els Ecoloucos han parat atenció a les explicacions realitzades i han 

realitzat l'activitat sense problemes. També s'han motivat amb el joc i s'hi han implicat 

tant a l'hora de posar-se al taulell com a l'hora de respondre. Quan ja s'havien respòs més 

de la meitat de les preguntes, l'activitat s'ha fet una mica més pesada ja que tota l'estona 

era el mateix, no obstant, gràcies al toc de pandereta tot era més dinàmic. Entre ells no hi 

ha hagut cap tipus de problema a nivell de contacte noi/noia, ni entre equips. 

              

Observacions generals: 

L'activitat s'ha dut a terme sense problemes. Seguint un ordre cada equip ha anat 

contestant les diferents preguntes i movent cada part del seu cos. També s'han viscut 

moments de riure degut a certes posicions a dins el taulell que feien gràcia. La Jamille 

només ha participat de la part de respondre preguntes. Es tracta d'una activitat menys 

moguda que les realitzades fins ara, tot i això, els Ecoloucos han aguantat molt bé i han 

participat i  parat atenció fins que s'ha finalitzat el joc.  
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       Títol: Avaluació joc del Twister - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc del Twister 

       Participants: Ecolouquinhos (Wanessa, Jailane, Jeanderson, 

Ana, Renata, Vinicius, Eloiza), Altres nens convidats a 

l'activitat (Zaira, Hailê, Sol), Ecoloucos (Jamille, Gleidiane), 

Natureza Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:  20/03/2012 

   

 

Hora: 17:00 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Resultats: 

Temàtica nº encerts nº preguntes Preguntes errades 

Agricultor 8 11 

Qual é a melhor lua para 

plantar cacau?; Às vezes se 

coloca folhas de banana em 

cima de uma muda de 

cacau para; Qual espécie 

de bananeira precisa mais 

sombra? 

Vegetals i/o animals 6 11 

O bambu demora muito a 

crescer e se propagar; 

Quando a fruta do copuaçú 

esta pronta para comer?; 

Que é uma piaçava?; 

Cordao de ouro va bem 

para diarreia; "Chá de 

Burro" é uma planta que 

ajuda a… 

Societat i Cultura a 

Bahia 
9 15 

Quantos quilômetros 

separam Serra Grande de 

Itacaré?; Qual árvore é o 

símbolo do Brasil?; Qual é 

o nome da madeira que 

você utiliza para fazer uma 

jangada?; Quantos anos 

dura uma jangada?; Serra 

Grande foi fundada o ano; 

Você sabe o que é o Sarao 

de Serra Grande?  

Conservació del medi 5 6 

O que você tem que fazer 

para retirar a acidez do 

solo? 
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Observacions dels resultats: 

Agricultor 

Els nens/es han respòs correctament moltes de les preguntes 

referents a l'agricultor ja que coneixen la majoria d'accions i 

processos relacionats amb el dia a dia d'aquests. En canvi, han 

presentat dificultats amb les preguntes de tipus més tècnic, 

relacionades principalment amb les metodologies utilitzades al 

camp i les característiques i requeriments de cada planta. 

Vegetals i/o animals 

Els nens/es han respòs correctament a una pregunta referent als 

anys que necessita una muda de Jacarandá per convertir-se en un 

arbre. Aquest aspecte va ser explicat a la primera sortida realitzada 

amb els Ecolouquinhos a Maná. 

Societat i Cultura a 

Bahia 

A l'hora de respondre les preguntes referents a aquest tema, s'ha 

observat una diversitat de coneixements molt gran entre els 

participants.  Han fallat moltes preguntes relacionades amb 

aspectes molt concrets de Serra Grande. Alguns dels nens/es han 

demostrat tenir molts coneixements d'aspectes relacionats amb la 

cultura del lloc on viuen i altres, en canvi, desconeixien totalment 

moltes de les qüestions que se'ls demanaven. 

Conservació del medi 
  

  
     

Observacions de comportament: 

 

Degut a que l'activitat s'ha realitzat en un horari diferent a l'habitual (després d'escola), els 

participants han presentat un comportament molt més tranquil i calmat. Han escoltat 

atentament l'explicació del funcionament del joc i s'han comportat molt bé durant tota 

l'activitat. En alguns moments ha sigut necessari que els Ecoloucos els cridessin l'atenció a 

l'hora de respondre preguntes ja que estaven una mica dispersos. 

              

Observacions generals: 

 

L'activitat s'ha realitzat correctament però ha faltat una mica d'energia i acció durant el 

joc. Degut al canvi d'horari i al tipus de joc la trobada ha sigut molt més tranquil·la. Els 

participants han presentat nivells de coneixements molt diferents en tots els àmbits. 

També s'han observat problemes a l'hora d'identificar la mà/peu dret i l'esquerra. A la 

trobada han participat tres nens/es que no formen part del grup d'Ecoloquinhos (Zaira, 

Hailê, Sol). Aquests van a una escola amb un altre tipus de metodologia pedagògica 

(Escola Dende) i han demostrat molts coneixements i molt diferents als dels altres nens, 

sobretot dins l'àmbit dels vegetals i de l'agricultor. Al acabar el joc els mateixos 

Ecolouquinhos han recollit el joc. 
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Títol: Avaluació joc de les bones pràctiques - Ecoloucos- 

Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Participants: Ecoloucos (Rodrigo, Jayne, Geiza, 

Cleiton,Marília, Gildeon), Diana, Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 
 

Data:  24/03/12 

   

 

Hora: 14:00 

   

 

Ubicació: Casa 

Diana 

       Observacions de comportament al llarg del joc:         

                                                                                                           

Tot i que en un inici els participants del joc no estaven gaire entregats, de mica en mica 

s'han anat animant. A l'hora de realitzar les diferents proves de la gimcana, tots s'han 

mostrat molt participatius. El treball en equip s'ha vist molt reflectit en les proves que ho 

precisaven. Hi ha hagut participants que han mostrat més habilitats en algunes activitats 

determinades; quan els altres components del grup  observaven aquest fet, facilitaven la 

realització del joc per part d’aquest participant. 

En algunes ocasions, la forma alhora de realitzar la prova ha estat igual en els dos grups.  

       Observacions generals:                                                                                                                                                                       

 

 L’activitat ha resultat molt positiva. Totes les proves s’han realitzat amb les durades que 

s’havien pensat inicialment. No s’ha realitzat cap canvi.  

L’espai on es realitzava el joc, ha resultat ideal pel muntatge de totes les activitats. 

Pel que fa als participants, han respòs molt bé en totes les proves. 

Tot i que dins les cinc activitats n’hi havia de més difícils i més fàcils, un dels dos grups les 

ha pogut realitzar totes correctament. 

       

Avaluació de les fitxes 

       Nom participant: Jayne 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 
  Agricultor trist 

Han relacionat els dos 

conceptes però, no han 

encerclat com a positiu la 

venda de productes 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 
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Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       
Nom participant: Geiza 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Sequera 

En lloc de escollir com a 

negatiu l'agricultor trist, ha 

escollit la sequera 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Agricultor trist 
Enlloc d'escollir sequera, 

han escollit l'agricultor trist 

       
Nom participant: Cleiton 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Agricultor trist Tot correcte 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 
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Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       
Nom participant: Marília 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

trist 
Venda productes Al revés 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

              

Nom participant: Gildeon 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 

Venda 

productes 
Sequera En la imatge negativa ha 

posat la sequera. 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Agricultor trist En la imatge negativa ha 
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posat l'agricultor trist 

              

Nom participant: Rodrigo 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Riu net Riu brut Tot correcte 

Consumir produtos 

locais 
  Venda productes 

No ha encerclat cap imatge 

com a positiva. Tot i això 

ha enllaçat l'agricultor trist 

amb la bona pràctica. 

Transporte público Autocar  Fum cotxes Tot correcte 

Alimentaçao saudável Cor feliç Dona malalta Tot correcte 

Plantar uma muda Bosc Sequera Tot correcte 

       Observacions:        

                                                                                                                                                                                    

De totes les bones pràctiques analitzades, només han tingut problemes per relacionar les 

imatges de plantar una muda i consumir productes locals. Han confós la imatge negativa 

de plantar una muda amb la negativa de consumir productes locals. 

 Aquest error pot ser degut a que les imatges que hi havia a la fitxa, i que feien referència 

a aquestes bones pràctiques, eren molt confuses. En el cas de consumir productes locals, 

el problema podria venir determinat per la poca importància que s’havia donat fins ara 

sobre aquesta acció. Al llarg de tots els jocs realitzats, s’havien tractat tots els altres 

conceptes llevat d’aquest.  
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Títol: Avaluació joc de les bones pràctiques - Ecolouquinhos- 

Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, Vinicius, Ane Kaliane, 

Vinicius, Wanessa, Elaine, Jéisa, Eloisa, Jailane), Ecoloucos 

(Jamille i Eane), Natureza Ativa (Berta, Carlota i Núria) i Cris. 
 

Data:  07 / 04/2012 

   

 

Hora:  14:30 

   

 

Ubicació: CasAzul 

       Observacions de comportament al llarg del joc:                                                                                           

S'ha dividit els participants en 2 grups, cada grup supervisat amb una Ecolouca i amb una 

"facilitadora". Un dels grups ha demostrat un comportament correcte, interès i ganes de 

jugar i realitzar totes les proves sense problemes. L'altre grup, una mica més mogut, no 

estava tant pendent del joc, no han escoltat i no han permès que les proves es dugessin a 

terme amb normalitat. Aquest últim grup, ha finalitzat abans la gimcana, justament per 

aquesta raó de comportament.  

       Observacions generals:                                                                                                                                                                     

Els nens insisteixen amb el fet de si després es farà alguna mena de passejada o excursió. 

Referent a la segona part del joc (quan es comenten les imatges i es realitza el 

trencaclosques) hi ha hagut alguns que han participat activament i han comentat les 

imatges, d'altres no han parat gens d'atenció. 

       Nom participant: Eloisa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Jéisa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Elaine 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Wanessa 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Vinicius 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Ana Kaliane 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 

              

Nom participant: Jailane 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort Dona malalta Correcte 

Plantar uma muda Bosc espès Sòl sec Correcte 
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Nom participant: Vinicius 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo --- ----- 
No ho ha relacionat amb 

res. 

Consumir produtos 

locais 
Bosc espès Agricultor venent 

La relació és errònia. A 

més, la imatge d'un 

agricultor venent, és una 

imatge positiva no pas 

negativa.  

Transporte público Bus Cotxes amb fum Correcte 

Alimentaçao saudável Cor fort -------- 

No ho ha relacionat amb 

cap imatge negativa. Al full 

imprès, la imatge de la 

dona malalta no es veu bé. 

Plantar uma muda Paisatge net Sòl sec 

La relació negativa és 

correcta. La positiva no és 

la esperada. 

              

Nom participant: Jeandson 

Bona pràctica 
Imatge 

positiva 
Imatge negativa Observacions 

Lixo no lixo Paisatge net Paisatge brut Correcte 

Consumir produtos 

locais 

Agricultor 

venent 
Agricultor trist Correcte 

Transporte público Bus ------ 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 
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Alimentaçao saudável Cor fort -------- 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 

Plantar uma muda Bosc espès -------- 

No ha fet la relació 

negativa, no obstant la 

positiva és correcta. 

  Observacions resultats:                   

                                                                                                                    

Cal esmentar que als Ecoloquinhos se'ls ha ajudat a l'hora de realitzar la fitxa d'avaluació, 

en cap cas se'ls hi ha dit la resposta però, si que se'ls ha guiat i se'ls hi ha tornat a explicar 

alguns conceptes que tot i semblar que havien quedat clars a l'hora de comentar les 

imatges, després a l'hora de fer la fitxa d'avaluació sorgien dubtes. Durant la realització de 

la fitxa, també hi ha hagut alguns membres del grup Ecoloquinhos que no paraven atenció 

a les explicacions, d'altres sí. Tot i que és un resultat a nivell individual, es podria 

considerar el resultat global del grup ja que al final ho han acabat fent entre tots (o si més 

no, en 2 grups).  

       

       

       

       

       

       

       

       

  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-88- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

       

Títol: Avaluació joc dels processos -Ecoloucos- 

Participants: Ecoloucos (Jamille, Mariana, Eane, Jayne, 

Jeiza, Cleiton, Gildeon, Marília, Poliana, Mathews), Natureza 

Ativa (Núria, Berta, Carlota), Cris 

 Data: 

29/03/2012 

   

 

Hora: 08:15 

   

 

Ubicació: 

CasAzul 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Han parat molta atenció durant tota 

la projecció dels vídeos. Han fet alguns comentaris respecte a com es realitzava cada 

procés. Els coneixien tots però, la farina de mandioca comentaven que algun procediment 

no l'havien vist fer igual Quan s'ha vist el vídeo de la mel de cacau han comentat que 

existeixen altres formes de produir-la. El procés que més coneixen és el de fer caldo de 

canya de sucre. En dos dels vídeos apareix un agricultor (Mundinho) que els Ecoloucos van 

coneixer en una sortida, quan l'han vist han recordat la caminada que van fer a prop de 

casa seva.Durant la projecció dels diferents vídeos, una Ecolouca (Mariana) ha fet diversos 

comentaris fora de context que han distret en alguns moments l'atenció de la resta de 

participants. 

       

Observacions durant el joc: Els diferents grups han jugat amb moltes ganes. Han 

corregut a buscar les diferents fotografies i s'han divertit molt. Un dels grups estava format 

per dos Ecoloucos que no es coneixien (Gildeon i Poliana), fet que ha provocat que anéssin 

més a poc a poc que els altres i amb menys motivació. 

       
Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       
Farinha de mandioca 

 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 11. Maos com farinha 

 5. Premsar 4. Botar nos sacos 

 6. Jogar o líquido fora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 5. Premsar 

 8. Fazer fogo 6. Jogar o líquido fora 
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9. Torrar 8. Fazer fogo 

 10. Tirar farinha do fogo 9. Torrar 

 11. Maos com farinha 10. Tirar farinha do fogo 

 

       Observacions: Inicialment, han ordenat les imatges de forma errònia. No recordaven que, 

un cop premsada, la farina s'ha de tornar a passar per la trituradora. També s'han confós 

amb la fotografia final, en la que apareixen unes mans amb farina. Han pensat que 

aquesta era la farina resultant de la primera vegada que es ralla la mandioca. Se'ls ha 

comentat que l'ordre escollit era incorrecte i han sabut rectificar molt ràpidament. Un cop 

reorganitzades les imatges, han explicat molt bé tot el procés, utilitzant les paraules que 

havien aparegut prèviament al vídeo i resumint de forma molt clara cada pas. 

             

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 6 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo   

 

       Observacions: Durant el joc s'ha perdut una de les imatges del procés de plantar una 

muda. Aquesta corresponia a l'última etapa del procés, la de coroar la muda al cap d'un 

temps. Inicialment, els participants no han trobat a faltar cap dels passos del procés. Quan 

han començat a fer l'explicació de com plantar una muda se'ls ha preguntat quina creien 

que era la fotografia que faltava i ràpidament han respòs que era "netejar la zona del 

voltant de la muda al cap d'un temps d'haver-se plantat". No han utilitzat el terme 

"coroar". Durant l'explicació dels diferents passos, tampoc han dit que s'adobava amb 

fosfat, només han recordat que s'utilitzava calcària. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 
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7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  

       

 

 

Observacions: Els ha sigut molt fàcil ordenar les imatges per aquest procés, recordaven 

molt bé tots els passos mostrats en el vídeo. A l'hora de fer l'explicació han sabut 

sintetitzar molt bé el procés i han utilitzat els mateixos termes que apareixien al vídeo. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Han sabut ordenar molt ràpidament les fotografies de les diferents etapes 

d'aquest procés. Han comentat que era el procés que coneixien més i que havien vist més 

vegades. A l'hora de fer l'explicació, enlloc de utilitzar el terme "descascar" a cana han dit 

"raspar"; un dels propis Ecoloucos que no havia d'explicar aquest procés els ha corregit 

recordant-los-hi que el terme correcte era descascar. Tot i així, han descrit els diferents 

passos molt bé i de forma molt clara. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos -Ecolouquinhos- 

Participants: Ecolouquinhos (Jeanderson, Ana, Kaliane, 

Elaine Gonçalrees, Wanessa Santos, Jailane) i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 Data: 04/04/2012 

   

 

Hora: 17:25 

   

 

Ubicació:  CasAzul 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els participants de l’activitat han estat 

molt atents al llarg dels quatre vídeos passats. Tot i això, la presència de nens al carrer 

jugant, feia perdre la seva atenció a la projecció. 

Una Ecoloquinha ha comentat que el seu avi també fa mel de cacau i per aquesta raó ella 

ja coneixia tots els passos del procés de realització d’aquest subproducte. 

Les projeccions van acompanyades per diferents músiques. Alguns participants han 

preguntat qui era el grup que ho interpretava ja que els agradava molt. 

       Observacions durant el joc: Els Ecoloucos que havien de realitzar el joc dels processos 

amb els Ecolouquinhos, no es van presentar. És per aquesta raó, que l’aplicació del joc el 

va realitzar Natureza Ativa. La projecció dels vídeos a transcorregut sense cap entrebanc. 

No obstant, quan aquests van acabar, es va decidir que, les fotografies no s’amagarien i 

que s’escamparien al terra perquè les poguessin agrupar i ordenar correctament. 

                                                                                                                                                                           

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 5. Premsar 4. Botar nos sacos 

 6. Jogar o líquido fora 5. Premsar 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 6. Jogar o líquido fora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 

 



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ 
 

-92- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Pel què fa a l’ordre escollit pels participants referent a la producció de 

farina de mandioca, ha estat errat en una de les seves posicions. No han tingut en compte 

que la farina, després de ser premsada, s’ha de tornar a passar per la màquina que la 

tritura. 

Per altra banda, alhora d’explicar els diferents passos, els participants no utilitzaven el 

mateix vocabulari usat en els vídeos.  

       

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 7 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents a les mostrades en les 

projeccions dels vídeos. 

En aquest cas, enlloc de parlar de “limpar a àrea, abrir berços i adobar com calcàrea e 

fosfato ”  ho expressaven amb les paraules “capinar, facer buracos i adobo”. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 
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9. Beber 9. Beber 
 

  

 

 

     

Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents a les mostrades en les 

projeccions dels vídeos.En aquest cas, enlloc de parlar de “recolectar cacao i descascar 

cacao ”  ho expressaven amb les paraules “coller i abrir cacao”. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: L’ordre de les imatges ha estat correcte. No han errat cap posició. Tot i 

això, quan explicaven tots els passos, utilitzaven paraules diferents que les mostrades a les 

projeccions dels vídeos. En aquest cas, enlloc de parlar de “abrir em duas”, pel què fa a la 

canya de sucre, parlaven de “partir em peio”. 

També és important remarcar que, els participants de l’activitat no volien ajuda dels seus 

companys. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes 7ª serie Eliés Haun- 

Participants: 7ª serie A. 31 alumnes, Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta), Cris. 

 Data: 11/04/2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els alumnes de 7º sèrie han estat 

molt atents al llarg de la projecció dels 4 vídeos. No obstant, i degut a les característiques 

de l'aula i el fet que tingués una finestra oberta que donava al passadís, els participants es 

distreien amb la gent que passava. Es podia observar que durant totes les projeccions, els 

alumnes entre ells, es comentaven coses en veu baixa. 

       Observacions durant el joc: Tots els participants de l'activitat han actuat de forma molt 

activa. Han estat entregats tant alhora de observar els vídeos com alhora de ordenar-los. 

Tots volien observar les fotos i tots volien donar la seva opinió en totes les ocasions. En un 

inici tenien vergonya de demanar dubtes a les tres components de Natureza Ativa. Tot i 

això, al final la vergonya ja els havia passat                                                                                                                                        

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 
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11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: No han errat en la posició de les imatges. Han sapigut perfectament com 

anaven tots els passos. Se'ls ha fet sortir a davant la pissarra a explicar el procés. Al 

principi hi ha hagut molta desorganització ja que tot i tenir l'ordre correcte, davant la 

classe es col·locaven malament. També hi ha hagut una participant que no ha volgut sortir 

per vergonya. Tots han explicat molt bé els passos, utilitzant les paraules del video.  

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: També han ordenat bé tot el procés de plantar una muda. Els ha estat 

molt fàcil ordenar-ho. En aquest cas tots els components del grup mostraven molt interés. 

Tots ho volien explicar i els agradava relacionar-se molt amb les components de Natureza 

Ativa. Alhora de sortir a la pissarra, també ha resultat una mica caòtic ja que no sabien on 

posar-se. Al final ho han explicat molt bé utilitzant les paraules del vídeo. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 9 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 
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9. Beber 9. Beber  

       

Observacions: Aquest grup tampoc ha tingut cap problema alhora d'escollir les imatges i 

ordenar-les. Una observació a destacar és que dins el grup format per 8 persones, només 

quatre ordenaven les fotografies, els altres s'ho miraven. No obstant, alhora de sortir a la 

pissarra a explicar als altres companys el procés de mel de cacau, han sortit tots els 

membres del grup. Ho han explicat molt bé i utilitzant el vocabulari del vídeo. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 8 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Han escollit i ordenat de forma correcte totes les imatges. Tot i no tenir 

cap problema, en moltes ocasions comentaven que ells utilitzaven aparells més moderns 

alhora d'extreure el caldo de canya. Alhora de sortir davant de tota la classe a explicar el 

procés, hi ha hagut un moment de caos alhora d'ordenar-se. Tot i això, han explicat molt 

bé el procés usant les mateixes paraules que sortien en el vídeo. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes 8º sèrie Eliés Haun- 

Participants: 34 alumnes de 8ª sèrie, Ecoloucos (Jamille, 

Danrley, Marília), Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), Lia 

(professora de la classe), Cris i Valeria 

 Data: 12/04/2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Els alumnes han estat molt atents 

durant la projecció dels 4 vídeos. Han mostrat molt d'interès i ganes d'aprendre tant en les 

projeccions com en tota l'activitat. Alguns d'ells no coneixien algun dels processos o bé els 

coneixien d'altres formes. 

       Observacions durant el joc: Han participat de forma molt activa durant tota l'activitat. 

Tot el que se'ls ha demanat ho han fet de forma ràpida i organitzada, tan a l'hora de 

distribuir-se en grups i col·locar les cadires en funció d'aquests, com a l'hora d'organitzar-

se dins del propi grup. Tots els participants dels diferents grups han participat en 

l'ordenació de les fotografies i han mostrat molt d'interès en tot moment.                                                                                                                                                                              

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 

 10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 
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11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Han ordenat bé les fotografies i han explicat el procés de forma molt clara 

i oganitzada. Tot el grup s'ha situat davant la classe i, un per un, cada participant del grup 

ha explicat l'etapa del procés corresponent a la fotografia subjectada. Inicialment han 

mostrat una mica de vergonya a l'hora de parlar davant de tota la classe però s'han 

organitzat molt bé i han fet una molt bona explicació del procés. Utilitzant un llenguatge 

idoni i fent servir els mateixos termes per a cada etapa que els escrits al vídeo. 

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 6. Muda 6. Muda 

 7. Coror depois dum tempo 7. Coror depois dum tempo 

 

       Observacions: Han ordenat bé totes les fotografies. Han fet una explicació del procés 

perfecta, utilitzant el llenguatge apropiat i parlant de forma clara i entenedora. Sense que 

se'ls demanés en cap moment, ells mateixos s'han presentat abans de parlar i han dit quin 

era el procés que explicarien a continuació. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 

 7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  
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Observacions: En el moment d'escollir les fotografies corresponents al seu procés, han 

agafat una fotografia corresponent al procés de fer caldo de cana; els mateixos 

components del grup s'han adonat de l'error. A l'hora d'ordenar les diferents imatges ho 

han fet de forma molt ràpida. L'explicació del procés ha sigut perfecta, cada participant ha 

explicat l'etapa representada en la fotografia subjectada, utilitzant el llenguatge apropiat i 

de forma molt clara. Inicialment, ells mateixos també han presentat el procés que es 

disposaven a explicar. 

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Igual que els altres grups, aquest també ha ordenat bé les imatges 

corresponents a les diferents etapes del procés. L'explicació també ha sigut perfecta, han 

utilitzat el llenguatge apropiat i els termes apareguts en el vídeo. Han parlat de forma molt 

clara i entenedora, decidint ells mateixos quin component del grup s'encarregava de 

l'explicació de cada etapa del procés. 
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       Títol: Avaluació joc dels processos - Alumnes EJA Eliés Haun- 

Participants: Alumnes EJA, Cris i Natureza Ativa (Berta, 

Carlota i Núria) 

 Data:  13 / 04 / 

2012 

   

 

Hora: 13:00 

   

 

Ubicació: Élies 

Haun 

       Avaluació durant la projecció dels vídeos i el joc 

       Atenció durant els vídeos i possibles reaccions: Tots els participants han mostrat 

atenció durant tots els videos, han restat en silenci i no han tingut cap mena de 

comportament fora de lloc. 

       

Observacions durant el joc: Pel que fa a les escoles, aquest apartat es refereix a les 

observacions mentre els  diferents participants escullen les imatges i les ordenen entre 

tots. Durant l'activitat, els diferents participants s'han ajudat entre ells i han treballat en 

equip per tal d'ordenar les seqüències. En algun grup, hi ha hagut algun alumne que no 

participava gaire activament de l'activitat,no obstant, la majoria han tingut una participació 

activa. L'activitat s'ha dut a terme amb ordre dins les limitacions d'espai que hi havia.                                                                                                                                                                     

       

Avaluació de l'ordre de les fotografies i l'explicació dels processos  

       

Farinha de mandioca 
 

Nº de fotografies total: 11 Nº de fotografies trobades: 11 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar mandioca 1. Descascar mandioca 

 2. Mandioca descascada 2. Mandioca descascada 

 3. Ralar mandioca 3. Ralar mandioca 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Premsar 5. Premsar 

 6. Jogar o líquido fora 6. Jogar o líquido fora 

 7. Pasar massa premsada pela 

trituradora 7. Pasar massa premsada pela trituradora 

 8. Fazer fogo 8. Fazer fogo 

 9. Torrar 9. Torrar 
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10. Tirar farinha do fogo 10. Tirar farinha do fogo 

 11. Maos com farinha 11. Maos com farinha 

 

       Observacions: Han ordenat les imatges de forma correcte. Alhora de presentar-les davant 

de la classe, han utilitzat el vocabulari adient. 

       

Plantar una muda 

 
Nº de fotografies total: 7 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Limpar a àrea 1. Limpar a àrea 

 2. Abrir os berços 2. Abrir os berços 

 3. Adobar com calcarea e fosfato 3. Adobar com calcarea e fosfato 

 4. Jogar fora o plastico 4. Jogar fora o plastico 

 5. Colocar a muda no berço 5. Colocar a muda no berço 

 

6. Muda 

7.Coroar depois dum 

tempo     

 7. Coror depois dum tempo 6. Muda 

 

       Observacions: Han col·locat de manera errònia la imatge número 6 i 7, les han girat 

d'ordre. No obstant, es tracta d'una equivocació deguda als nervis, doncs la noia estava 

una mica nerviosa. 

       Mel de cacao 

 
Nº de fotografies total: 9 Nº de fotografies trobades: 

 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Recol·lectar cacao 1. Recol·lectar cacao 

 2. Descascar cacao 2. Descascar cacao 

 3. Tirar o cacao 3. Tirar o cacao 

 4. Botar nos sacos 4. Botar nos sacos 

 5. Ficar os sacos na caixa premsa 5. Ficar os sacos na caixa premsa 

 6.Premsar 6.Premsar 
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7. Colher o líquido 7. Colher o líquido 

 8.Coar o mel 8.Coar o mel 

 9. Beber 9. Beber  

 

 

      

Observacions: Tot correcte. La col·locació de les imatges i la presentació davant la classe 

ha estat molt bé.  

              

Caldo de cana  

Nº de fotografies total: 8 Nº de fotografies trobades: 
 

 Ordre correcte Ordre seguit pels participants 

 1. Descascar a cana 1. Descascar a cana 

 2. Bater a cana para amolecer 2. Bater a cana para amolecer 

 3. Abrir em duas 3. Abrir em duas 

 4. Enfiar a cana na engenhoca 4. Enfiar a cana na engenhoca 

 5. Recolher o caldo ao mesmo 

tempos 5. Recolher o caldo ao mesmo tempos 

 6.Caldo 6.Caldo 

 7. Filtrar 7. Filtrar 

 8. Beber 8. Beber 

 

       Observacions: Tot correcte. No han comés cap error, ni alhora d'ordenar, ni alhora de 

presentar-ho davant els companys 

       Observacions generals.  Tots els participants han participat de l'activitat. A l'hora de fer 

l'explicació, alguns alumnes han explicat l'etapa de manera clara i amb un to de veu alt; i 

d'altres - degut a la vergonya- ho han dit molt fluix i ràpid. Avui, s'esperava la presència 

dels Ecoloucos, però aquests no han vingut.  

        



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

-103- 

 

naturezaativa@gmail.com 

 

 

 

 

 

I. III. Fitxes d’avaluació de 

la formació 
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Títol: Joc dels sacs 

Participants: Ecoloquinhos (Jailane, 

Wanessa, Vínícíus, Ryan, Jeandson, Renata, 

Eloiza, Ana Lina, Elaine) Ecoloucos ( Neto, 

Geiza, Jeane, Jamille), Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) i Cristina 

 

Data: 29/02/202     

 

  

 

Hora: 09:20 

 

  

 

Ubicació:  Juarana Milagrosa 

       Avaluació de l'explicació del joc del sacs 

       Ordre seguit a l'hora d'explicar el joc:                                                                                                                                            

Pel que fa a l'explicació del joc, han sabut seguir l'ordre corresponent. Primer, han 

col·locat els participants en el lloc adequat per realitzar l'activitat, tot seguit els hi han 

repartit les fotografies de cap per avall i els hi han comentat que no podien girar-les fins 

que comencés el joc. A continuació – amb els participants col·locats i amb les imatges 

repartides – han explicat el funcionament del joc pas per pas: primer, agafar una 

fotografia i mirar-la; segon, anar a dipositar-la corrent al sac corresponent; tercer, anar 

a buscar una altra imatge, i així successivament fins a col·locar totes les fotografies als 

sacs. També han comentat que anirà sonant un ritme (amb la pandereta), quan la 

música pari, ells també s'han de quedar immòbils .Resumint, l'ordre ha sigut el correcte.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                         

A l'hora d'organitzar-se per muntar el joc els hem hagut d'ajudar ja que els hi ha faltat 

iniciativa,  tot i això cal tenir en compte que era la primera vegada que realitzaven 

aquesta activitat. Els hi hem repartit nosaltres el material (corda, pinces d'estendre roba, 

les imatges i el pandero). Mentre la Carlota i la Berta ajudaven a la Geiza i a la Jamille a 

muntar-ho, els altres dos (Neto i  Jayne) estaven distrets jugant entre ells. 

       

Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                

El llenguatge utilitzat ha sigut molt clar i concís. S'han explicat els conceptes necessaris 

per jugar al joc. Han sabut sintetitzar de manera senzilla i entenedora les normes de 

l'activitat 

       

Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                              

Els participants han entès el joc a la primera. Tan bon punt ha començat a sonar la 

música, tots els participants sabien què havien de fer, fet que demostra que havien 

entès perfectament el funcionament d'aquest. 
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Durant el joc:                                                                                                                                                                                  

El joc ha transcorregut sense incidents, la Jamille i la Geiza eren les que estaven 

supervisant el joc. Han aconseguit motivar els Ecoloquinhos a l'hora de jugar, i l'activitat 

ha sigut tot un èxit. Quan la música sonava els participants corrien a dipositar les 

imatges als sacs, quan la música parava, tots es quedaven quiets. Els que es movien 

després de que la música hagués parat, la Geiza i la Jamille els feien tornar a la posició 

inicial. Durant el joc els Ecoloquinhos s'ho han passat molt bé i han rigut molt. 

       

Observacions:                                                                                                                                                                                  

A l'hora d'explicar el joc, la Geiza i la Jamille s'han interromput vàries vegades, caldria 

organitzar què diu cada una per tal de que això no passés; en Neto també en alguna 

ocasió ha repetit conceptes que ja havien estat explicats; això també es solucionaria 

amb una organització prèvia.  Tot i que al principi ha faltat la iniciativa per part dels 

ecolocos a l'hora de començar a muntar l'activitat, després s'han anat animant i han près 

la iniciativa i no ha calgut que nosaltres intervinguéssim més. Cal fer esment, també, 

que mentre la Geiza i la Jamille estaven realitzant el joc amb els participants, en Neto i 

la Jayne estaven molt distrets 

       Avaluació del contingut dels sacs 

       Ordre seguit alhora d'explicar els diferents rols:                                                                                             

l'ordre que s'havia determinat al “rotero” per a l'explicació de cada un dels rols era: 

dona, nens, agricultor i empresari. Els Ecolocos han alterat una mica aquest ordre, han 

començat pels nens, després la dona, després l'empresari i finalment l'agricultor. La 

figura de l'empresari només era per poder fer la relació amb l'agricultor, ells també l'han 

explicat. S'han liat una mica ja que en ocasions parlaven de la dona, després de 

l'empresari, després tornaven amb la dona... 

       S'ha comentat les fotos marcades amb una "X"?                                                                                                

Han començat comentant totes les fotos que anaven traient, la Geiza en un moment ha 

dit que només s'haurien d'explicar les fotos que tinguessin una X però tot i així, han 

continuat comentant-les totes. Aquesta part l'estaven realitzant la Jayne i la Jamille. La 

Jayne no va venir el dia que vam explicar el joc als Ecoloucos; i la Jamille, no va venir el 

dia que vam traduir el “rotero”. El fet de comentar totes les fotos, fa que el joc s'allargui 

i es faci pesat, no obstant hi ha hagut comentaris molt encertats per part dels Ecoloucos.  
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Llenguatge utilitzat en l'explicació:                                                                                                                                   

Tot i que el llenguatge de bones a primeres pot semblar clar, cal dir que els Ecoloquinhos 

tenen edats compreses entre els 5 i 12 anys aproximadament. Pels de deu anys en 

amunt , el llenguatge utilitzat és adequat; no obstant, si parem atenció als nens més 

petits, caldria un llenguatge més senzill, amb menys paraules tècniques.  

       

Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                             

Hi ha fotografies que no han estat col·locades al sac esperat, d'aquí se'n deriva que és 

possible que algun participant no hagi entès el joc; o bé que algun hagi posat més 

atenció en dipositar ràpid les fotografies en qualsevol sac i acabar el primer,  en comptes 

de pensar on hauria d'anar la fotografia.  

       

Organització a l'hora de realitzar el muntatge de la infraestructura per 

l'avaluació del joc:                                                                                                              

Quan s'ha acabat el joc, els Ecoloquinhos s'han dispersat una mica. Hem hagut de ser 

nosaltres qui els ha cridat l'atenció i els ha fet seure; tot seguit la Geiza també els ha fet 

seure. El cordill l'han muntat 2 ecolocas, mentre els altres 2 s'ho miraven.  

       Organització del procediment de tota l'avaluació:                                                                            

Han començat comentant les fotografies dels nens, anaven traient una per una i les 

comentaven totes. Al principi ha resultat interessant, al cap d'una estona l'avaluació 

s'estava fent repetitiva i avorrida. Quan treien alguna fotografia que no estava al sac 

correcte, comentaven el rol al qual pertanyia i explicaven una mica aquest altre rol; 

després tornaven al rol que estaven explicant inicialment. Aquest procediment ha 

esdevingut confús i repetitiu. En algunes fotografies es liaven i no sabien molt bé què 

comentar-hi; llavors divagaven i ho relacionaven amb altres conceptes que nosaltres no 

els hi haviem comentat. Alguns d'aquests conceptes eren molt encertats i interessants, 

d'altres, eren innecessaris. Al cap d'una estona, els altres 2 Ecoloucos – que estaven 

pujats a dalt de l'arbre menjant mentre es duia a terme l'avaluació – han baixat de 

l'arbre i han intervingut amb comentaris també. Al final ha resultat haver-hi 4 persones 

justificant les imatges en funció del seu punt de vista. Després de més de deu minuts 

xerrant sobre les fotografies, els Ecoloquinhos s'han començat a impacientar, tot i així, 

els Ecoloucos els hi han cridat l'atenció i els han pogut controlar. Quan s'ha arribat al rol 

de l'empresari, encara ha sigut tot més confús ja que en principi la figura de l'empresari 

només hi era per explicar la relació amb l'agricultor; no obstant, els Ecoloucos han 

tractat el rol de l'empresari com si fos un rol més del joc. Quan era hora de comentar 

l'agricultor, els ecoloquinhos estaven ja molt esverats i avorrits, amb prou feines s'ha 

comentat aquest últim rol. El principal problema ha sigut que al voler comentar totes les 

imatges, s'ha perdut de vista les principals accions que calia comentar de cada rol. 
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Observacions:                                                                                                                                                                               

No s'han mirat el rotero ni una vegada des de que ha començat l'activitat. Aquest joc té 

una part molt gran de reflexió, que també correspon amb la part més important del joc; 

possiblement s'hauria de trobar una manera de poder realitzar el joc i assolir els 

objectius sense tanta reflexió pel mig. O bé, utilitzant el rotero i comentar únicament els 

4 aspectes més rellevants de cada rol. Si a l'activitat haguessin participat ecolocos que 

haguessin vingut el dia de l'escola Dendé i el dia del rotero, el resultat hagués sigut 

diferent. A més d'això, seria bo que els Ecoloucos tinguessin més cura de la seva actitud, 

no pot ser que dos companys estiguin explicant un joc i els altres estiguin penjats dalt 

d'un arbre menjant patates chips, o fent el tonto...  

       

Rol 

Principals punts a 

comentar pels 

Ecoloucos 

El què han comentat els Ecoloucos 

D
O

N
A

  - Les feines de la 

dona no es basen 

únicament en 

aquelles relacionades 

amb la llar. 

S'ha comentat que la dona pot fer de tot.  

N
E

N
  - El nen ha d'ajudar 

als seus pares però, 

la seva principal 

funció és estudiar. 

No ho han dit de bones a primeres. Però després han 

comentat que els nens ajuden a casa, tot i que no 

s'hi ha posat massa èmfasi. 

A
G

R
I
C

U
L
T

O
R

  - La seva figura és 

molt important ja que 

a part de la feina al 

camp, realitza moltes 

altres funcions.                                            

- Educació dels fills                

- Ajudar amb les 

feines de la llar 

No s'ha comentat res de l'educació dels fills, ni 

d'ajudar a casa. 
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Avaluació de l'explicació de la relació entre empresari i agricultor 

       Com introdueixen la relació?                                                                                                                                                       

Els hi costa començar, no saben molt bé què dir. La Jamille es confon amb la importància 

que vam marcar de cada rol. El que diu és interessant però, no acaba de ser la relació 

que nosaltres vam explicar de l'empresari i de l'agricultor. Està girant els rols; amb el 

que està comentant es dedueix que entre tots aquests 4 rols, el més important és 

l'empresari, i tot gira entorn d'aquest. Tot i això, la Geiza ja s'acosta més al que vam 

explicar-los-hi nosaltres. No obstant, el llenguatge utilitzat és massa tècnic i els nens no 

estan parant massa atenció.En Neto (que no va venir ni a fer el rotero ni a l'escola 

Dendé) va tenir una molt bona idea. Per tal d'explicar la relació entre agricultor i 

empresari ho simula amb el conte de la formiga i la cigarra. Els nens hi paren atenció i 

s'aconsegueix transmetre una de les idees principals del joc.  

       

Parlen dels dos tipus d'agricultor?                                                                                                                                 

En Neto quan explica el conte, diu que és millor l'agricultor que planta vàries espècies. 

       Sobre la relació… es parla de… 

Empresari lligat al turisme si 

Turisme lligat al paisatge si 

Paisatge lligat a l'agricultor 

(conservació paisatge) 

si. Es comenta aquest punt quan es parla de que és 

millor l'agricultor que planta varies espècies. 

Agricultor lligat a la produció de 

béns  
no 

Benefici mutu de la relació entre 

agricultor i empresari 

si. Es diu que l'empresari està lligat al turisme, el 

turisme al paisatge; i l'agricultor cuida el paisatge.  
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       Bona explicació de cada punt:                                                                                                               

l'explicació de cada punt és molt curta, tot i així les paraules clau són dites. En part és 

millor que l'explicació sigui curta ja que els Ecoloquinhos comencen a estar cansats 

d'estar assentats i ja els hi costa molt parar atenció; igual que als Ecoloucos, ja els hi 

costa molt captar l'atenció dels nanos. S'obliden de comentar l'agricultor com a 

productor de béns, i l'empresari com a venedor d'aquests béns.  

       Observacions:                                                                                                                                                                              

Serà necessari comentar amb els Ecoloucos com ha anat el joc, com s'han sentit ells i 

què hem notat nosaltres. Quines coses han fallat i com podríem millorar-ho. No obstant, 

els Ecoloucos mostren motivació i ganes d'aprendre. Tot i que al principi només eren 2 

els que estaven pendents del joc, al veure que aquestes 2 tenien problemes per fer 

l'apartat de la reflexió de les imatges, tots s'han unit i s'han ajudat. Així, gràcies a tots 

s'ha pogut realitzar l'activitat. Tot i que en Neto no hagués assistit a les preparacions del 

joc, ha tingut una aportació genial amb el conte per explicar la relació agricultor-

empresari, així doncs, queda demostrat que són nanos amb recursos.  

       Avaluació de la mímica 

       Ordre seguit alhora d'explicar la mímica:                                                                                                                           

No hi ha hagut cap problema ni dificultat amb l'explicació. 

       Llenguatge utilitzat per l'explicació de la mímica:                                                                                                     

El llenguatge ha sigut l'adequat; els ecoloquinhos han entès el joc a la primera. A més 

els Ecoloucos han explicat el joc de forma molt sintetizada per tal de no allargar més la 

qüestió.  

       Organització a l'hora d'explicar i realitzar la mímica:                                                                                               

Els Ecoloucos ja es senten cómodes i prenen la iniciativa a l'hora d'interactuar amb els 

Ecoloquinhos. L'explicació del joc de la mímica ha sigut la correcta i l'organització no 

podia ser més encertada. Han decidit que els Ecoloquinhos sortirien un per un a fer la 

mímica, i qui encertés seria el pròxim a sortir, i aixï successivament fins que tots 

haguessin representat una acció. Per dir l'acció que s'estava representant, calia que els 

Ecoloquinhos aixequessin la mà. 
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Durant el joc:                                                                                                                                                                                         

El joc s'ha realitzat correctament, tot i que massa ràpid. Els nens endevinaven l'acció i ja 

sortien ràpidament a fer la mímica (en tenien moltes ganes), això feia que en ocasions 

els Ecoloucos no tinguessin temps de demanar quin era el personatge que realitzava 

l'acció (nen, dona, agricultor, empresari). No s'ha posat gaire èmfasi amb la qüestió de 

que cada personatge pot fer de tot.  

       Observacions:                                                                                                                                                                  

Aquest joc és adequat per realitzar-lo amb els Ecoloucos, no obstant, cal remarcar la 

necessitat de reformular-ho per fer-lo més senzill a nivell de comprensió per als nens 

més petits; així com també s'hauria de comentar als Ecoloucos la utilització del rotero de 

cares als pròxims jocs. 
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Títol: Joc de l'Oca 

Participants: Ecolouquinhos ( Eloiza, 

Vinicious, Renata, Elane, Wanessa, Kaliane, 

Jailane, Jeanderson), Ecoloucos (Jeiza, 

Jamille i Danley), Cris i Natureza Ativa 

(Carlota, Núria i Berta) 

 

Data:  06/03/2012  

 

  

 

Hora: 10:15 

 

  

 

Ubicació: Ouro Verde 

       Avaluació de l'explicació de l'oca 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                  

Els Ecoloucos inicialment ja s’havien repartit l’explicació de cada part entre ells i tenien 

molt clar l’ordre per tal de dur a terme l’activitat. Tot i això, el fet que arribessin tard va 

fer que les coses anessin molt més ràpid i l’ordre a seguir sigues una mica més caòtic.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                         

La preparació del taulell de joc i la creació de les fitxes va anar a càrrec nostre. Com que 

teníem el temps just i tant els Ecoloucos com els Ecolouquinhos  s’havien banyat a la 

represa, vam creure que es perdria molt de temps fabricant una fitxa. A més, aquesta 

part del joc és purament lúdica i no proporciona cap aprenentatge per als participants. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                           

El llenguatge que s’ha utilitzat per l’explicació del joc ha estat molt entenedor, adaptat a 

les edats dels Ecolouquinhos. En cap moment s’han utilitzat paraules tècniques que 

dificultessin la comprensió de l’activitat. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                        

La comprensió per part dels participants ha estat molt bona. L’únic punt que els ha 

costat entendre ha sigut el de l’ordre a seguir a l'hora de tirar el dau. Aquest fet pot ser 

degut a que, l’ordre que els Ecoloucos han decidit seguir, ha estat el contrari del que 

habitualment s’utilitza en tots els jocs, és a dir enlloc de seguir l'ordre de les agulles del 

rellotge, ha estat el contrari. 

       Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                  

Com ja s’ha comentat, la única cosa que ha dificultat el funcionament del joc ha estat 

l’ordre a seguir a l'hora de tirar el dau. Tot i això, tots els Ecoloucos sabien molt bé què 

havien de fer en cada cas i com reaccionar davant d’aquests problemes. 
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Recursos:                                                                                                                                                             

El seu recurs principal ha estat el “rotero” que s’havia fet el dia anterior. En molts casos 

han llegit exactament el que hi havia escrit en aquest. En aquesta activitat, no han estat 

gaire creatius a l'hora de generar recursos davant de possibles confusions dels 

participants durant el joc. 

Comentaris exposats pels Ecoloucos 

Imatge Què és? Relació amb l'agricultor Bo o dolent? 

Compostatge Adob 
L'adob és necessari per la 

reproducció de les plantes. 
Bo   

Incendi forestal Incendi  

Els incendis destrueixen la 

plantació de l'agricultor i no 

permeten que es planti de nou a 

la zona cremada. 

Dolent 

Talar arbres 
Tala 

d'arbres 

Fent referència a la vida de 

l'agricultor, la tala d'arbres 

perjudica la seva plantació, aixó 

com també perjudica a la 

conservació de la natura. 

Dolent 

Treball en comunitat 
Treball en 

comunitat 

Permet més producció en menys 

temps. Tenir companyia, no estar 

sol. 

Bo 

Tirar deixalles Deixalles 

Embruta el paisatge i no permet 

una bona plantació per 

l'agricultor. 

Dolent 

Plantar un arbre 
Plantar un 

arbre 

Ajuda a la conservació del 

paisatge i a la producció de fruits 

per part de l'agricultor 

Bo 
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Sequera Sequera 

Amb sequera les plantes no es 

poden reproduir ja que no tenen 

aigua. 

Dolent 

       
Observacions:                                                                                                                                                                            

Totes les ocasions que els participants de l’activitat queien en una casella especial, els 

Ecoloucos la comentaven.  

Degut a que el grup va arribar una hora tard, i l’autobús per retornar a casa passés més 

d’hora, es va creure convenient parar el joc per poder passar a la segona part 

d’avaluació. El joc funcionava molt bé i els Ecoloucos comentaven  totes les caselles 

correctament.  

El joc es va parar quan ja s’havia passat, com a mínim un cop, per totes les caselles 

especials. 

       Avaluació de l'explicació de la gimcana 

       

Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                     

El joc es va explicar seguint un ordre correcte i sense que els Ecoloucos es solapessin 

entre ells. El rotero els va permetre que no es deixessin cap part de l’explicació de 

l’activitat. 

 

Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                  

S’han organitzat molt bé per tal que, quan finalitzés la primera part del joc, un dels 

Ecoloucos ja hagués amagat les fitxes amb els papers de colors. Cadascú ja sabia quina 

part li tocava explicar del joc i en quin moment havia d’intervenir.  

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                              

El llenguatge que s’ha utilitzat per l’explicació del joc ha estat molt entenedor, adaptat a 

les edats dels Ecolouquinhos. En cap moment s’han utilitzat paraules tècniques que 

dificultessin la comprensió de l’activitat. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                        

Tot i que al principi es creia que els participants havien entès el funcionament de buscar 

les pistes i escollir el paper de color indicat, va resultar que, quan l’activitat es va posar 

en pràctica, ningú havia entès res. Una de les ecoloucas va ajudar als participants a 

resoldre els seus dubtes i a millorar la comprensió de l’activitat. 
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Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                               

Tot i la rapidesa amb què es va fer el joc i el poc temps que teníem, l’organització durant 

el joc va ser molt correcte. Es va solucionar a temps els problemes de comprensió que 

tenien els participants. 

       Recursos:                                                                                                                                                                                              

En aquesta segona part del joc, no s’han utilitzat recursos alternatius per tal que els 

participants comprenguessin millor l’activitat. Tot i això, en veure que els Ecolouquinhos 

agafaven les pistes sense comprendre per què i que no seguien un ordre... una ecolouca 

ha decidit anar amb ells per tal d’explicar-los-hi com havien de fer l’activitat. 

       Observacions:                                                                                                                                                                          

Igual que amb la primera part del joc, aquesta també ha estat molt marcada per la falta 

de temps i la pressa per poder agafar el bus. L’activitat s’ha hagut de fer amb molta 

pressa i sense poder comentar amb gaire precisió els resultats obtinguts.  

Els Ecolouquinhos també estaven molt dispersos i es distreien fàcilment amb l’entorn que 

els rodejava. Creiem que és el resultat de voler fer les coses amb poc temps i amb molta 

pressa. 
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Títol: Joc del Memory 

Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, 

Vinícius, Ryan, Vinícius, Thatyana, Elaine, 

Ana Lina, Eloiza, Wanessa, Renata, Jailane), 

Ecoloucos (Geiza, Cleiton), Natureza Ativa 

(Núria, Berta, Carlota), Cris 

 

Data:14  / 03 / 2012 

 

  

 

Hora: 09:00 

 

  

 

Ubicació: Serra Azul 

       Avaluació del joc del memory 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                              

Han explicat el joc seguint totalment l'ordre establert i, a més a més, ho han fet de 

forma molt clara i ràpida. 

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                                

Degut a que només han participat en l'activitat dos Ecoloucos, se'ls ha ajudat a l'hora de 

muntar el joc. Mentre ells explicaven als Ecolouquinhos el funcionament del joc, 

Natureza Ativa ha penjat la lona i hi ha enganxat les fotografies amb els peus. Pel que fa 

a les fitxes del memory, les han distribuït sobre la taula sense seguir cap tipus d'ordre. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                       

Molt bé, han utilitzat un llenguatge molt adequat, simplificant el vocabulari per tal que 

els Ecolouquinhos entenguessin bé el joc. 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                                   

La comprensió de l'activitat ha sigut molt bona des d'un inici. 

       

Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                     

Han sabut distribuir-se molt bé les diferents funcions que calia dur a terme durant el joc i 

ho han fet de forma molt organitzada. Mentre un dels Ecoloucos controlava el taulell on 

hi havia col·locades les peces, l'altre acompanyava als participants i els ajudava a 

relacionar els vegetals amb el seu arbre corresponent. D'aquesta manera evitaven que el 

taulell quedés buit i que els participants fessin trampes. Per tal de mantenir una 

organització dins de cada grup i, alhora, evitar conflictes, han fet que els jugadors 

d'aquests seguissin un ordre, de manera que cada cop tirés un dels components del  
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grup. Han aconseguit controlar molt bé al grup d'Ecoloquinhos.  

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                         

Per determinar quin equip iniciava la partida han fet servir el joc de "parells i senars". 

       

Observacions:                                                                                                                                                                                          

Només s'han fet dos grups: nens i nenes. Degut a que els jugadors feien trampes i 

miraven les fitxes quan no era el seu torn, al llarg de la partida els Ecoloucos han mogut 

les peces del Memory varies vegades. Aquest fet ha dificultat que els jugadors 

recordessin la ubicació de cada fotografia. Tot i així, els Ecoloucos han recordat als 

Ecolouquinhos en diverses ocasions que els seria més fàcil recordar on es trobava cada 

foto si al destapar-la la tornaven a deixar al mateix lloc. Els han recomanat també que 

cada component del grup recordés les fitxes que ell/a mateix/a havia destapat. Pel que 

fa a relacionar cada vegetal amb el seu peu, els han ajudat amb algun dels arbres més 

difícils. S'han organitzat molt bé durant tota la trobada. S'ha observat un gran canvi tant 

pel que fa tant a l'organització com a l'actitud dels Ecoloucos envers l'activitat 

programada. Han adquirit un paper de monitor mot més responsable que en les trobades 

anteriors. 

       Avaluació joc del mocador 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                                

Han explicat el joc de forma diferent a la que se'ls havia ensenyat però, seguint un ordre 

lògic. L'han explicat primer de forma general i després han repetit les normes a cada 

grup independentment. Han utilitzat exemples per facilitar la comprensió. 

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                  

Han utilitzat els dos mateixos equips. Només han escollit 6 fotos. En el grup de les noies 

cada jugadora tenia una foto (dels vegetals) i a l'equip dels nens n'hi han hagut dos (els 

2 més grans) als quals han donat dues fotografies. S'han organitzat molt bé per muntar 

el joc, mentre la Geiza ha fet l'explicació de forma general en Cleiton ha repartit les 

diferents fitxes. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                   

Molt clar i entenedor 

    

 

 

 

  



Sensibilizar brincando: Um caminho para a educação ambiental 

 

FITXES D’AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

-117- 

 

naturezaativa@gmail.com 

 

Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                                  

Inicialment no ha sigut gaire bona. Tot i haver fet dues partides de prova, alguns dels 

participants no han entès el funcionament del joc fins al final. Cal dir que durant tot el 

joc, els Ecoloucos els han anat recordant les normes, aconseguint que finalment tots els 

Ecoloquinhos entenguessin el funcionament. 

       Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                   

Han aconseguit organitzar bé els diferents grups. Tot i així, els Ecolouquinhos estaven 

cansats i amb ganes de banyar-se, per aquest motiu els ha costat una mica controlar-

los. 

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                                  

Com que han vist que els Ecolouquinhos estaven una mica dispersos, han adaptat el joc 

fent que cada participant quedés eliminat quan no agafava el mocador o bé era atrapat. 

Han fet que les fotografies d'aquests participants també s’eliminessin, per tant, no han 

repetit noms, han facilitat la comprensió del joc i han aconseguit agilitzar la partida. 

       Observacions:                                                                                                                                                                                             

Per tal d'aconseguir que els Ecolouquinhos estiguéssin més atents, els Ecoloucos han 

volgut canviar algunes de les normes del joc adaptant-lo a la situació amb què s'han 

trobat. Aquest fet ha provocat una mala organització inicial entre els dos Ecoloucos ja 

que s'han contradit en algun moment amb les normes establertes. Tot i així, han sabut 

rectificar de forma ràpida. 
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Títol: Joc del Twister 

Participants: Ecoloquinhos (Wanessa, 

Jailane, Jeandersom, Ana, Renata, Vinicius, 

Eloiza), Altres nens convidats a l'activitat 

(Sol, Hailê, Zaira), Ecoloucos (Jamille, 

Gleidiane), Natureza Ativa (Berta, Carlota i 

Núria) i Cris.  

 

Data: 20/03/2012 

 

  

 

Hora: 16:50 

 

  

 

Ubicació: CasAzul 

       Avaluació del joc del twister 

       Ordre seguit alhora d'explicar el joc:                                                                                                                                                  

L'ordre seguit a l'hora d'explicar el joc ha sigut el correcte. Primer s'ha comentat que es 

farien 2 grups, a continuació s'ha explicat el funcionament de la roda del twister i les 

preguntes. Hi ha hagut aspectes que no s'han explicat, com per exemple: quants 

participants de cada grup es col·loquen al taulell, la puntuació per cada pregunta 

encertada... Un fet positiu a tenir en compte és que les Ecoloucas no s'han solapat 

durant l'explicació de l'activitat.  

       Organització del muntatge del joc:                                                                                                                                                           

Natureza Ativa ha col·locat tot el material necessari pel joc a sobre de la taula. A l'hora 

de començar el joc hi havia 4 ecoloucas (la Jayne i la Geiza també hi eren) i entre totes 

4 han muntat el joc: estirar taulell, col·locar preguntes amb pilonets a terra, etc. Ha 

sigut molt ordenat. 

       Llenguatge utilitzat en l'explicació del joc:                                                                                                                                    

El llenguatge utilitzat per explicar el joc ha sigut molt clar i entenedor. Un llenguatge 

molt adequat als Ecoloquinhos. S'ha tractat d'una explicació senzilla, durant la qual 

moltes normes s'han simplificat o bé han desaparegut (mirar punt organització i ordre 

durant el joc). 

       Comprensió de l’activitat per part dels participants:                                                                                                             

L'activitat en si s'ha entès, no obstant les Ecoloucas havien d'ajudar als participants quan 

tocava moure una mà o un peu. Els Ecoloquinhos han anat responent les preguntes amb 

més o menys ordre depèn del cas, i movent les parts del cos.  

       

Organització i ordre durant el joc:                                                                                                                                                   

NA ha hagut d'intervenir en algunes ocasions. L'explicació del joc ha anat bé i els nens 

estaven molt calmats, això ha permès que l'activitat es dués  a terme d'una manera més 

tranquil·la. No obstant, el fet de que no expliquessin quants nens es col·loquen al taulell 

ha fet que el joc al principi fós una mica desordenat, després, NA els hi ha comentat que 

posessin més nens al taulell (només n'hi havia 2). L'activitat ha continuat amb 4 nens al 

taulell i la resta responent. No obstant, quan NA va fer l'activitat amb els Ecoloucos es va 

comentar que el grup que estava al taulell no podia respondre, aquest aspecte amb els 
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Ecoloquinhos ha sigut una mica menys rigorós, doncs contestaven tant els de dins el 

taulell com els de fora, però sempre i quan fossin del mateix equip. Al cap d'una estona 

de joc, -i veient que no feien intercanvi entre els nens del taulell i els de fora- NA ha 

comentat a les ecoloucas que seria bo fer un intercanvi entre els Ecoloquinhos del taulell 

i els altres, així ho han fet. La organització durant el joc per part de les Ecoloucas ha 

sigut molt correcte i ordenat. Una, llegeix les preguntes, l'altra fa que girin la roda i els 

ajuda a col·locar mans i peus. Cap al final de l'activitat, hi ha hagut un moment que els 

nens s'estaven esverant i dispersant, aquí NA ha actuat tot cridant l'atenció d'aquests 

per tal que tornessin cap a l'activitat.  

       

Recursos:                                                                                                                                                                                                     

A l'hora d'iniciar l'activitat hi havia pocs Ecoloquinhos; no obstant, al pati de la CasAzul 

hi havia tres nens jugant, la Jayne ha anat a parlar amb ells per veure si volien participar 

de l'activitat.  

       

Observacions:                                                                                                                                                                                         

Des de l'inici de l'activitat, NA els hi ha comentat a les Ecoloucas que millor suprimir el 

tema "pandereta" per tal d'evitar confusions durant el joc. Hi havia nens petits i hagués 

sigut molt probable que no haguéssin entès el rol d'aquesta. Durant l'activitat, altra 

vegada l'actuació de NA ha estat palesa; no ha intervingut en aspectes d'explicació del 

joc sinó en aspectes més organitzatius (ex. s'estaven acabant les preguntes i NA n'ha 

afegit als diferents pilonets). NA també, ha intervingut a l'hora de cridar l'atenció a 

alguns dels participants (per ex: s'ha hagut d'avisar a en Vinícius). Aquesta activitat, en 

comparació amb la resta, s'ha caracteritzat pel fet que no s'ha fet un rotero previ amb 

els Ecoloucos; per una banda això ha provocat que alguns aspectes del joc s'oblidessin i 

no fossin explicats (per ex. puntuació); per altra banda, ha deixat més llibertat a l'hora 

de realitzar l'activitat i possiblement per això s'ha pogut adaptar millor al públic que hi 

havia. No obstant, la realització del rotero és necessària, primer per tenir una guia, i 

segon per poder recordar el joc d'aquí un temps - en el cas que es vulgui dur a terme en 

altres llocs -. 
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Títol: Joc de les bones pràctiques 

Participants: Ecoloquinhos (Jeandson, 

Vinicius, Ane Kaliane, Vinicius, Wanessa, 

Elaine, Jéisa, Eloisa, Jailane), Ecoloucos 

(Jamille i Eane), Natureza Ativa (Berta, 

Carlota i Núria) i Cris. 

 

Data: 07/04/12 

 

  

 

Hora: 14:30 

 

  

 

Ubicació: CasAzul 

       Avaluació del joc de les bones pràctiques 

       Observacions: Els participants, juntament amb les dues Ecoloucas que havien de dur a 

terme l'activitat, s'han presentat al punt de trobada, CasAzul, mitja hora més tard. 

Natureza Ativa ja havia preparat totes les estacions del joc per tal d'alleujerar una mica 

més l'activitat. Com que les Ecoloucas no havien participat, anteriorment, en la 

presentació del joc a realitzar, s'ha cregut convenient que sigués Natureza Ativa qui 

s'encarregués de presentar el joc als Ecolouquinhos. La seva funció era acompanyar el 

grup i donar suport a Natureza Ativa alhora de realitzar l'activitat. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol: Joc dels processos 
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Participants: Ecolouquinhos (Jeanderson, 

Ana, Kaliane, Elaine Gonçalrees, Wanessa 

Santos, Jailane) i Natureza Ativa (Carlota, 

Núria i Berta) 

 Data: 04/04/2012 

   

 

Hora: 17:25 

   

 

Ubicació:  CasAzul 

       Observacions:                                                                                                                                                                                         

Degut a una mala comunicació entre els integrants del grup Ecoloucos i la persona 

encarregada de la seva coordinació (Cris), les dues Ecoloucas que havien de realitzar el 

joc dels processos amb els Ecolouquinhos no s'han presentat a la trobada. Tot i així, com 

si que han vingut alguns dels Ecoloquinhos i, a més a més, es disposa d'un temps limitat 

per a realitzar aquest projecte, s'ha acordat dur a terme l'activitat de totes maneres. Per 

tant, al llarg de tota la trobada ha sigut Natureza Ativa l'encarregada de dirigir l'activitat 

i no s'ha pogut fer l'avaluació corresponent a la formació dels Ecoloucos per aquest joc. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Títol: Memory i joc dels processos a 8ª serie 
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Participants: 31 alumnes de 8ª sèrie, 

Natureza Ativa (Berta, Núria, Carlota), 

Ecoloucos (Jamille, Marília i Danrley), Lia 

(professora), Cris i Valeria 

 

Data: 12/04/2012 

 

  

 

Hora: 13:30 

 

  

 

Ubicació: Eliés Haun 

       Joc dels processos  

Els Ecoloucos han arribat a l’aula quan Natureza Ativa ja havia fet la presentació de 

l’activitat i l’explicació del joc. Durant la projecció dels 4 vídeos, els Ecoloucos han 

col•laborat en el muntatge de la lona per al següent joc (Memory). 

 

Al acabar la projecció dels vídeos, la Ecolouca Jamille ha fet l’explicació de la segona part 

del joc. Ho ha fet de forma molt clara i organitzada, destacant la importància de que 

només s’aixequessin dues persones de cada grup a agafar les fotografies, doncs s’ha de 

mantenir l’ordre dins la classe.  

Sense que Natureza Ativa els ho digués, els mateixos Ecoloucos han tingut la iniciativa 

de col•locar les imatges cap per avall per tal de dificultar una mica als participants el fet 

d’escollir les imatges corresponents al seu procés i, alhora, fer l’activitat més divertida i 

entretinguda. 

 

Natureza Ativa ha explicat que cada grup havia d’ordenar les imatges corresponents al 

seu procés en funció de les etapes projectades als vídeos. Els Ecoloucos s’han organitzat 

molt bé, distribuint-se cada un en un grup diferent per tal d’ajudar-los a ordenar les 

imatges de cada procés. 

 

Mentre es realitzava l’avaluació del joc dels processos (Natureza Ativa controlava que els 

diferents grups haguessin ordenat correctament les imatges corresponents al seu procés 

i ho apuntava) l’ecolouco Danrley ha mostrat molt d’interès i ha demanat ser l’encarregat 

de fer aquesta funció. 

       

Joc del memory 

Els Ecoloucos Danrley i Jamille han fet l’explicació del funcionament del joc a cada un 

dels grups de forma independent. A continuació han tornat a explicar les normes de 

forma general per a tota la classe. 

Durant el joc, s’han organitzat molt bé, situant-se cada un en un dels grups per tal de 

controlar que els diferents equips seguissin les normes correctament i evitar que la 

classe es descontrolés. 

 

A l’hora de relacionar les imatges de fruites/vegetals amb les fotografies dels arbres 

corresponents, han ajudat als participants en tot moment. Han aconseguit controlar molt 

bé els alumnes, evitant que s’aixequessin tots i mantenint un ordre a l’hora d’anar 
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relacionant les diferents imatges. 

Al acabar el joc, han comentat les fruites/vegetals més difícils de relacionar. Han explicat 

diferents característiques d’aquests de forma molt clara i entenedora. 

Observacions generals 

Durant tota la trobada els Ecoloucos han presentat una actitud molt positiva i 

responsable. Han mostrat molt d’interès i ganes de realitzar l’activitat. Han sabut 

organitzar-se molt bé i, tot i tenir un nombre d’alumnes molt elevat, han sabut controlar 

la classe en tot moment. Han parlat sense vergonya davant la classe, utilitzant un 

llenguatge molt adequat i entenedor en tot moment. 

No s’havia realitzat cap trobada prèvia per tal d’organitzar l’activitat a l’escola i, tot i així, 

els Ecoloucos recordaven perfectament els dos jocs i han sabut organitzar-se molt i molt 

bé sense necessitar la intervenció de Natureza Ativa.  
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Annex II – Material 

dels jocs 
 

II.I. Imatges material dels jocs 

II.I.I. Joc dels Sacs 

II.I.II. Joc de l’Oca 

II.I.III. Joc del Memory 

II.I.IV. Joc del Twister 

II.I.V. Joc de les Bones Pràctiques 

II.I.VI. Joc dels Processos 

II.II. Preguntes Joc del Twister 

II.III. Qüestionaris Joc Bones Pràctiques 
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II.I. Imatges material dels jocs 

II.I.I. Joc dels sacs 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 5: Sacs amb les imatges dels rols corresponents 
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II.I.II. Joc de l’Oca 

 

Imatge 6: Imatges escollides del projecte 
Olhares Cotidianos 

Imatge 9: Dau Imatge 9: Rombe d’oportunitats 

Imatge 9: Taulell joc de l’oca 
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Imatge 12: Pista 2 Imatge 12: Pista 4 

Imatge 12: Rombe d’oportunitats 
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Imatge 15: Gots de plàstic amb els paperets de colors 

Imatge 15: Pista 3 

Imatge 15: Pista 1 
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II.I.III. Joc del Memory 

 

Imatge 18: Lona blanca amb les fitxes del memory i imatges dels arbres 

corresponents 

 

Imatge 18: Imatges dels arbres 

Imatge 18: Fitxes del Memory 
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II.I.IV. Joc del Twister 

 

Imatge 21: Taulell d’opcions amb fletxa 

Imatge 21: Preguntes joc del Twister 

Imatge 21: Taulell joc del Twister 
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II.I.V. Joc de les Bones pràctiques 

 

Imatge 24: Trencaclosques de les bones pràctiques  

Imatge 24: Flor-diana Imatge 24: Cartells amb el nom de les proves 
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II.I.VI. Joc dels Processos 

Imatge 26: Fotografies procés de creació de la farina de mandioca 

Imatge 26: Fotografies procés de creació de la mel de cacau 
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Imatge 28: Fotografies procés de creació de caldo de canya 

Imatge 28: Fotografies procés de plantar una muda 
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II.II. Preguntes Joc del Twister 
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II.III. Qüestionaris Joc Bones Pràctiques 

 

- Ecoloucos 
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- Ecolouquinhos 
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Annex III – Imatges trobades 
 
 

III.I. Ecoloucos. 4/02/2012. CasAzul i Mirante II Serra Grande 

III.II. Ecolouquinhos. 11/02/2012. Maná 

III.III. Ecoloucos. 14/02/2012. Barra 

III.IV. Ecoloucos. 24/02/2011. Escola Dendé da Serra 

III.V. Ecolouquinhos. 29/02/2012. Fazenda Juerana Milagrosa 

III.VI. Eoloucos. 01/03/2012. Brazuka 

III.VII. Ecoloucos. 06/03/2012. Traducció fitxa tècnica de l’Oca 

III.VIII. Ecolouquinhos. 07/03/2012. Ouro Verde 

III.IX. Ecoloucos. 10/03/2012. Tijuipe 

III.X. Ecolouquinhos. 14/03/2012. Posada Serra Azul 

III.XI. Ecoloucos. 16/03/2012. CasAzul 
III.XII. Ecolouquinhos. 20/03/2012. CasAzul 
III.XIII. Ecoloucos. 24/03/2012. Fazenda Diana 

III.XIV. Ecoloucos. 29/03/2012. CasAzul 
III.XV.  Ecolouquinhos. 04/04/2012. CasAzul 

III.XVI. Ecolouquinhos. 07/04/2012. CasAzul 
III.XVII. 7ª série. 11/04/2012. Escola Eliés Haun 

III.XVIII. 8ª série. 12/04/2012. Escola Eliés Haun 

III.XIX. EJA. 13/04/2012. Escola Eliés Haun 
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III.I. Ecoloucos. 4/02/2012. CasAzul i Mirante II 

Serra Grande 
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III.II. Ecolouquinhos. 11/02/2012. Maná 
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III.III. Ecoloucos. 14/02/2012. Barra 
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III.IV. Ecoloucos. 24/02/2011. Escola Dendé da Serra 
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III.V. Ecolouquinhos. 29/02/2012. Fazenda Juerana 

Milagrosa 
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III.VI. Eoloucos. 01/03/2012. Brazuka 
 

 

 
 

 
 

 
 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-158- 

 naturezaativa@gmail.com 
 

III.VII. Ecoloucos. 06/03/2012. Traducció fitxa tècnica 

de l’Oca  
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III.VIII. Ecolouquinhos. 07/03/2012. Ouro Verde 
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III.IX. Ecoloucos. 10/03/2012. Tijuipe 
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III.X. Ecolouquinhos. 14/03/2012. Posada Serra Azul 
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III.XI. Ecoloucos. 16/03/2012. CasAzul 
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III.XII. Ecolouquinhos. 20/03/2012. CasAzul 
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III.XIII. Ecoloucos. 24/03/2012. Fazenda Diana 
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III.XIV. Ecoloucos. 29/03/2012. CasAzul 
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III.XV. Ecolouquinhos. 04/04/2012. CasAzul 
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III.XVI. Ecolouquinhos. 07/04/2012. CasAzul 
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III.XVII. 7ª série. 11/04/2012. Escola Eliés Haun 
 

 

 
 

 
 

 
 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-173- 

 naturezaativa@gmail.com 
 

III.XVIII. 8ª série. 12/04/2012. Escola Eliés Haun 
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III.XIX. EJA. 13/04/2012. Escola Eliés Haun 
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Annex IV – Entrevistes 

i qüestionaris 
 

 

IV.I.  Entrevista Cris Leal (Coordinadora del grup Ecoloucos) 

IV.II. Entrevista Maria de Lourdes Alves Barretao (Professora de                             

l’escola Eliés Haun) 

IV.III. Qüestionaris inicials omplerts pels Ecoloucos 
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IV.I  Entrevista Cris Leal (Coordinadora del grup 

Ecoloucos) 

 

Dades personals: 

Nom. Cristina Leal Ferreira 

Data i lloc de naixement. 16 març 1970, Salvador – Bahia. 

Localitat on viu. Serra Grande 

 

Què has estudiat? 

 

Vaig començar estudiant Economia a la Universitat Federal de Rio de Janeiro. 

L’últim any de la Universitat vaig fer una assignatura de lliure elecció que es deia 

“Economia i Medi Ambient”, va ser aquí quan vaig decidir enfocar els meus estudis 

d’economia cap a una vessant més ambiental. 

Més endavant, l’any 2005 vaig fer un curs a Anglaterra per a obtenir un certificat 

d’educació anomenat “Educació  per a la Sostenibilitat. Allà, també vaig fer altres 

cursos relacionats amb aquesta temàtica, un dels primers que vaig realitzar es deia 

“Economia per a un món verd”. 

 

Fes 5 cèntims de les teves experiències professionals. 

 

Mentre encara estava a la facultat, pels volts de l’any 1991, vaig entrar a 

l’Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Comercials 

(AIESEC) a Rio de Janeiro. De fet, va ser gràcies a aquesta associació que jo vaig 

conèixer Catalunya, en concret, Girona. 

Quan vaig acabar els meus estudis, l’any 1993, vaig començar a treballar a una 

ONG ambiental que es deia Ecomarapendi, a Rio de Janeiro. Aquesta ONG 

treballava sobretot en temes de conservació de manglars i també tenien projectes 

d’educació ambiental. Aquí va ser on va començar la meva experiència en el camp 

de l’educació ambiental. 

 

Explica alguns viatges que hagis realitzat i les motivacions d’aquests. 

 

AIESEC és una organització mol gran que actualment es troba a més de 100 països 

de tot el món. L’any 1994 es va organitzar una trobada AIESEC a Catalunya, 

concretament a Platja d’Aro – Girona – Barcelona en la qual jo vaig anar-hi 

representant els estudiants de la comunitat brasilera. 

Entre el 2005-2009, vaig realitzar varis viatges per Anglaterra i Europa amb 

l’objectiu d’aprofundir el meu coneixement en l’àrea d’ecologia i de medi ambient; 

així com també per descobrir diferents metodologies d’aprenentatge, un 

aprenentatge no tant reglat com el d’una escola sinó un aprenentatge més 

alternatiu.  
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Referent als Ecoloucos, com va començar tot? Quines motivacions vas tenir 

per iniciar el projecte, ajudes...? 

 

Tot va començar l’estiu 2009-10. La Valerie (noia de la Vila que treballa a l’escola 

de Serra Grande i que realitza diverses activitats d’educació amb els joves de la 

zona, és també una de les impulsores del moviment de Vila Aprendiz1) em va 

demanar ajuda per a realitzar durant l’estiu activitats lúdiques pels nens i nenes de 

la regió. Aquí el nens/es no tenen masses coses per fer, tenen natura, platges... 

però no un espai on fer activitats com un centre cívic, un teatre... Vam voler fer un 

estiu diferent i va sorgir la proposta de la “Gimcana cultural”. Aquesta va consistir 

en la realització durant l’estiu de tallers per als nens/es de la zona. Es realitzaven 

tots a la CasAzul i incloïen diferents tipus de llenguatges principalment artístics 

(pintura, collage, dibuix...). Per la realització de la Gimcana es van fer diferents 

equips, els diferents participants havien de dir quins eren els seus somnis personals 

i per la vila. La gimcana va tractar principalment temes artístics i de la natura, 

sempre utilitzant formes d’aprenentatge alternatives. Alguns dels somnis que van 

sortir van ser la petició de tenir més activitats d’aventura a la Vila, juntament amb 

un grup cultural.  

Després de la gimcana cultural i a partir d’aquests somnis, el següent estiu (2010-

11) es va realitzar el Verão Ecológico, que va ser l’impuls final per a la formació 

dels Ecoloucos. Molts dels nens i adolescents que van participar en la gimcana 

cultural, l’estiu següent van participar al Verão Ecológico i van col·laborar en la 

posterior formació dels Ecoloucos. Jo, juntament amb altres persones vam ser les 

encarregades de l’organització d’aquest estiu. Durant el Verão Ecológico es tractava 

un tema cada setmana i s’anava a conèixer un lloc diferent. Es realitzaven dues 

sortides a la setmana, una amb joves i l’altra amb dones i nens més petits. Els 

dissabtes anaven tots junts. Al final del Verão Ecológico es va fer una gimcana que 

tractava tant temes ecològics com culturals, d’aquí va sorgir el nom de Ecoloucos 

pela Vida. El premi pels equips de la gimcana era la realització d’una excursió al lloc 

que aquests escollien. En acabar aquest estiu, els mateixos participants van 

demanar continuar fent activitats durant l’any, i d’aquí van sorgir definitivament els 

Ecoloucos. 

A finals de l’any 2011, els Ecoloucos van tenir una formació al parc de la Serra de 

Conduru, un curs de Aprendices da Conservação. Es van fer cinc trobades en total. 

En acabar el curs, vam rebre una ajuda de Arapyau (ONG de la regió) per poder 

continuar amb les activitats. Al llarg de tots aquests anys hem rebut ajudes 

desinteressades de moltes persones, no ajudes econòmiques sinó personals, amb 

idees, ens han cedit nombrosos espais... 

 

                                                 

1
 Vila Aprendiz és un moviment que apareix a Serra Grande degut a la manca d’un espai adequat per a 

l’escola de la vila. Es fonamenta en la idea d’una escola alternativa en la que s’utilitzin diversos 

espais oberts per realitzar les classes. El moviment es basa en la participació ciutadana i la 

transparència per tal d’assolir els objectius. 
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Quins són els objectius dels Ecoloucos? 

 

L’Objectiu central dels Ecoloucos és inspirar i capacitar directament 15 adolescents 

de la comunitat per un procés d’aprenentatge creatiu i millors relacions amb un 

mateix, entre ells i amb el seu entorn (immediat i major) a través de vivències 

formadores en ecologia i cultura locals. 

Altres objectius relacionats són: 

- Promoure experiències d’aprenentatge significatives i transformadores, 

directament inspirades en les característiques naturals i culturals de la regió. 

- Desenvolupar possibilitats de contingut per a un aprenentatge local que explori 

millor les connexions amb el medi i les comunitats i faci un us creatiu de 

diferents llenguatges, valors, reptes i possibilitats. 

- Estimular actituds de valorització i preservació de les nostres riqueses naturals i 

culturals, obrint camins per a buscar un desenvolupament alternatiu qualificat. 

- Desenvolupar capacitats individuals i de grup per a la creació de noves 

possibilitats econòmiques i culturals, que estiguin en harmonia amb totes les 

formes de vida presents a la regió. 

- Realitzar experiències amb grups locals i de visitants per a posar en pràctica els 

aprenentatges adquirits, contribuint així en la construcció d’un model 

d’aprenentatge basat en la ecologia i la cultura locals. 

 

I quin és l’actual estat del grup? 

 

Ara mateix el grup ja està més o menys consolidat, som 12, que és la mida ideal 

per fer el que volem. Sempre hi ha joves que volen entrar al grup o que en algun 

moment ja van ser-hi i ara volen tornar, però la mida perfecte és de 12. Alguns 

dels joves més grans que inicialment van començar amb el grup, per qüestions de 

feina no van poder continuar i, per tant, la seva plaça l’han ocupat altres nois i 

noies més joves. 

Actualment, gràcies també al vostre projecte, ells estan començant a agafar la 

responsabilitat de fer d’educadors dels nens i nenes més petits de la vila. Això és 

molt interessant ja que permet que puguin ser multiplicadors del que ells mateixos 

han après i així transmetre-ho a altres generacions. 

 

Durant tot el temps que portes treballant amb els Ecoloucos, amb quines 

dificultats t’has trobat? 

 

El més difícil ha sigut mantenir l’equip Coordinador. Inicialment érem varies 

persones (moltes de les quals vam participar en la gimcana cultural) però degut a 

diversos motius els altres han hagut de plegar i ara ja fa un any que estic portant el 

grup jo sola. Per mi és molt difícil portar el grup sola: pensar activitats, coordinar 

els horaris, buscar recursos econòmics, espais on fer les activitats... Ara us tinc a 

vosaltres per ajudar-me, però per una persona sola és molta feina, sempre és molt 

més fàcil si es poden dividir les responsabilitats. 

Ara mateix són els propis Ecoloucos els responsables de pensar on es va, ells 

mateixos s’organitzen per acordar quan i on ens trobem... Moltes vegades jo no cal 

que els digui res perquè si alguna cosa no funciona o no surt bé ells mateixos ho 

corregeixen. 
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I els Ecolouquinhos? 

 

El grup es va formar l’estiu del 2012. La proposta va sorgir també a partir del Verão 

Ecológico. En aquest hi participaven nens amb les seves mares, però no feien 

activitats sols. La Valerie va proposar crear un grups de nens/es més petits, que 

fessin activitats amb la supervisió dels joves. Són els propis Ecoloucos els que han 

anat portant els petits. Els pares els deixen venir perquè coneixen als Ecoloucos i hi 

confien per cuidar dels seus fills.  

 

Què ha suposat el nostre projecte per als dos grups? 

 

Ha sigut molt positiu, crec que teniu un perfil idoni per la feina que heu vingut a 

fer, teniu molt de carisma i facilitat tant amb els joves com amb els nens més 

petits. Tot ha fluït amb moltíssima facilitat, us heu sabut adaptar molt al 

funcionament del grup i ells s’han submergit totalment en la vostra proposta 

educativa. 
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IV.II Entrevista Maria de Lourdes Alves Barretao 

(Professora de l’escola Eliés Haun) 

 
 

Dades personals: 

 

Nom: Maria de Lourdes Alves Barretao (Lia) 

Lloc i data de naixement: 1974, Floresta Azul – Bahia 

Localitat on viu: Serra Grande – Bahia 

 

Què has estudiat? 

 

El 1994 vaig acabar la formació professional de magisteri. Fins fa pocs anys, a 

Brasil, els estudis de magisteri no eren universitaris, tant sols era una formació 

professional. En acabar magisteri, vaig decidir fer un any més d’aquests estudis, 

així podria donar aules fins el nivell de 6ª sèrie. 

En acabar aquest últim any,  vaig decidir que volia entrar a la universitat per poder 

estudiar geografia. Així doncs, havent passat el vestibular, la prova per poder 

entrar a la universitat, vaig anar a estudiar geografia a Itabuna. 

Després de la llicenciatura , em vaig especialitzar en Educació i Gestió ambiental 

(Ubequi. Ilheus – Uruçuca).  

Finalment, el 2008  vaig decidir fer un màster d’Ecologia.  

 

On vius?  

 

Tot i que vaig néixer a Floresta Azul, m’he criat a Uruçuca. No obstant, i per causes 

de feina, ja fa 11 anys que visc a Serra Grande. 

 

Quants anys fa que ets professora?  

 

Com ja he comentat, fa 11 anys que vaig venir a viure a Serra Grande per 

treballar-hi . Tot i això, 4 anys abans ja donava classes a Uruçuca. 

 

Història de l’Educació a Serra Grande. 

 

L’educació a Serra Grande es va iniciar a la dècada dels 80. Dona Regina, una de 

les cofundadores de la vila, va habilitar una petita casa amb algunes cadires i 

taules, cedides per persones de la vila, amb la finalitat de crear un espai  

d’aprenentatge. 

Dona Regina no tenia cap formació en el camp de l’educació. Les seves aules es 

basaven en transmetre els seus coneixements a la població. 

Posteriorment, i gràcies a l’ajuda d’alguns propietaris de la zona, va ser possible la 

construcció de l’actual escola. 

Inicialment, els professors que donaven aules, igual que Dona Regina, no tenien 

cap formació. Transmetien la informació que ells sabien a la resta de la població.  

 

Els alumnes només estudiaven fins al nivell de 4rta sèrie i, tots aquells que tenien 

interès en continuar, repetien, voluntàriament, els cursos ja realitzats. No existien 
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nivells de formació més elevats, ja que, els professors no tenien un nivell de 

coneixement suficient.  

L’any 2001, l’educació a la vila ja havia experimentat un gran canvi. La majoria dels 

professors ja tenien formació en magisteri. Aquesta formació no era universitària, 

tan sols proporcionava, als professors, les eines bàsiques per formar a alumnes fins 

al nivell de 8ena sèrie  

Posteriorment, durant el curs 2004-2005, l’ajuntament d’Uruçuca va donar al 

professorat de Serra Grande, una beca per tal que els mestres poguessin realitzar 

estudis universitaris i així millorar la seva formació. 

El fet que els professors adquirissin coneixements superiors, va permetre que els 

alumnes poguessin continuar els estudis de “ensino meio” a Serra Grande i així no 

s’haguessin de desplaçar fins a Uruçuca.  

 

Com funciona el sistema educatiu a Brasil? 

 

-  L’ Educació bàsica (obligatori) es divideix en:  

 Creixe (de 3-5 anys) 

 -Fundamental I  1ª serie – 4ª serie  

 -Fundamental II. 5ª serie – 8ª serie.  

- Ensino meio (no és obligatori): 

 1º 

 2º 

 3º 

 

En general, tant en educació bàsica com ensino medio, les edats dels alumnes dins 

d’una mateixa aula són diferents. 

Quan els alumnes acaben “l’ensino meio”, tenen la possibilitat de fer la prova del 

vestibular per entrar a la universitat.  

 

Situació actual de l’escola, problemàtiques, millores, Vila aprendiz... 

 

Actualment, gairebé la totalitat dels professors de l’escola de Serra Grande 

disposen d’una formació universitària. Aquest fet ha millorat tant la disponibilitat 

d’un ensenyament superior, com el nivell educatiu assolit pel conjunt d’alumnes. 

No obstant, l’escola, des dels seu inicis, va ser dissenyada per un nombre concret 

d’alumnes. A mesura que han passat els anys, aquest nombre ha augmentat però, 

la infraestructura segueix essent la mateixa. Això ha comportat que algunes classes 

estiguin formades per més de 40 alumnes, dins un espai amb condicions precàries. 

Una altra problemàtica associada amb l’educació són els programes educatius que 

canvien en funció del govern existent. Aquest fet, tot i ser molt present 

mundialment, fa variar el sistema educatiu creant problemes tant a nivell de 

professorat com a nivell educatiu. 

Per altra banda, en els últims anys, la vila de Serra Grande ha experimentat un 

augment dels seus conflictes socials. L’alt consum de drogues entre la població més 
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jove i l’ increment de mares adolescents, són molt presents a les aules i en el dia a 

dia de la població. Tot i que és una qüestió social que sobrepassa els límits de 

l’escola, actualment s’estan duent a terme projectes per tractar aquest desequilibri 

social. 

A més a més, molts dels alumnes no disposen d’una estructura familiar estable, no 

coneixen, en molts casos, qui són els seus pares i viuen amb els avis o familiars 

propers; fet que dificulta encara més el tractament d’aquests conflictes socials.  

El professorat de l’escola acaba preocupant-se per la gran quantitat de 

problemàtiques que envolten els alumnes. El fet de trobar-se en una vila molt 

petita, facilita, en moltes ocasions, aquest tracte. Tot i això, gran nombre de 

professos provenen d’altres ciutats, fet que provoca que la seva feina i interacció 

amb l’alumnat acabi en el moment que les aules també acaben. 

L’any 2008,  va arribar a la vila de Serra Grande, el projecte de Vila Aprendiz. 

Aquest projecte està vinculat a l’educació, tant formal com no formal i  presenta 

una forta preocupació envers els joves de Serra Grande. 

Vila Aprendiz apareix com a conseqüència de la manca d’un espai adequat per a 

l’escola pública Eliés Haun, de Serra Grande. Degut a la precària infraestructura de 

l’escola, basada en quatre parets i en molts casos sense obertures exteriors, s’ha 

optat per la recerca de diferents ambients per realitzar les aules. Aquest moviment 

es basa en la participació ciutadana i en la transparència de la realitat de la Vila 

 Actualment, la mitjana nacional de l’índex sobre el desenvolupament d’educació 

bàsica (IDEB) és de 6.0. A Serra Grande aquest índex pren el valor de 3.1. Tot i ser 

un nivell molt baix, autoritats de la zona i professorat veuen aquest resultat com a 

esperançador, ja que, les polítiques educatives que s’apliquen actualment a la 

comunitat són d’aparició recent i per tant encara no s’ha vist reflectit el resultat.  
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IV.III Qüestionaris inicials omplerts pels 

Ecoloucos 
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Annex V – Altres 
 

 

 

V.I. Finques on s’han realitzat les trobades (Fazendas) 

V.II. Material divers de Natureza Ativa: Logo i targetes 

V.III. Opinions alumnes Eliés Haun 

V.IV. Càlculs indicadors 
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V.I. Finques on s’han realitzat les trobades 

(Fazendas) 

 

Nom: Fazenda Juerana Milagrosa 

 

Propietat: Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 37. A 1 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 183 hectàrees  

 

Característiques generals: 

  

Gran part de la propietat està composta per Mata Atlàntica primària. La finca 

posseeix una petita posada amb 6 apartaments amb capacitat per 15 persones. El 

menjador, de grans dimensions, permet la capacitat de moltes persones. 

 

Dins les 183 hectàrees trobem vàries cascades. En totes elles està permès el bany, 

no obstant i depenent del cabal del riu, poden resultar perilloses. 

També trobem dues represes. Aquest espai d’aigua estancada és idoni pel bany i 

pràctica del caiac.  

 

Limitant la propietat i amb vistes al mar, trobem un petit mirador habilitat per fer 

pícnics, dur a terme activitats a l’aire lliure... 

La gran diversitat d’espècies vegetals i animals fan d’aquest indret un bon exemple 

de conservació de la biodiversitat. 

 

 
Imatge 1: Juerana Milagrosa 
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Nom: Fazenda Cultural Ouro Verde 

 

Propietat: Cabello i Tiza. Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 38,5. A 2,5 km de la vila de Serra Grande, 

dins l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 28 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

Finca molt arrelada en el món de la Capoira Angola on gran part de les seves 

infraestructures estan dissenyades i utilitzades per la pràctica d’aquest esport. 

Diferents espais coberts amb bancs, terra amb pavimentats especials per la 

pràctica de capoira, zona de càmping amb banys per la acollida dels visitants i 

participants de les activitats lúdico-esportives que desenvolupen els propietaris. 

L’espai disposa d’una represa de grans dimensions habilitada pel bany. 

Dins les 28 hectàrees de mata Atlàntica es troben diferents plantacions d’arbres 

fruiters com també diferents espècies natives de la zona.  

 

 

 
Imatge 2: Finca Cultural Ouro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-192- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

 

 

Nom: Restaurante Cabana Brazuka 

 

Propietat: Dona Sonia. Propietat privada.  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 32. Platja Pé de Serra 

 

Dimensions: 1 hectàrea  

 

Característiques generals: 

  

Restaurant situat davant la platja de Pé de Serra. Disposa de tres zones diferents. 

Dos espais, un cobert i l’altre exterior per cobrir les funcions de restaurant/bar, i 

una petita explanada per dur-hi ha terme diferents activitats. 

El restaurant Cabana brazuka disposa de sanitaris oberts al públic.  

 

 

 
Imatge 3: Cabana Brazuka 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-193- 

 
naturezaativa@gmail.com 

 

Nom: Pousada Serra Azul 

 

Propietat: Propietat privada.  

 

Localització: Sargi 

 

Dimensions: 1 hectàrea  

 

Característiques generals: 

 

La propietat està composta bàsicament per un hostal d’aproximadament 20 

habitacions. Dins l’espai s’hi troben dues piscines d’aigua dolça, un menjador 

exterior i un espai amb instal·lacions pels nens: tobogan, tirolina, gronxador...  

La pousada està a 50 metres de la platja de Sargi i a 500 metres d’un punt 

d’autocar. 

 

 

Nom: Fazenda Diana 

 

Propietat: Propietat privada. Diana 

 

Localització:  Punta do Ramo 

 

Dimensions: 2 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Casa localitzada a 20 metres de la platja de punta do Ramo. Té un jardí de grans 

dimensions que permet la pràctica i desenvolupament de diferents activitats. La 

casa consta de dos pisos clarament diferenciats. Aquest espai s’utilitza com a 

segona residència. 
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Nom: Platja Pé de Serra 

Propietat: Pública 

 

Localització: A 4 km de Serra Grande. Direcció Ilheus 

 

Dimensions: 7 km  

 

Característiques generals: 

 

Platja principal del districte de Serra Grande. Amb una sorra molt fina i blanca, Pé 

de Serra alberga una desena de casetes d’ús públic, bars i pousades. La platja 

també disposa de les infraestructures per la pràctica d’esports com el vòlei, futbol... 

Quan la marea és baixa, la platja pren una gran amplitud. Quan aquesta es alta, 

l’espai de costa està totalment reduït.  

 

 
Imatge 4: Platja Pé de Serra 

 

 

Nom: Platja Sargi 

 

Propietat: Pública 

 

Localització: 11 km de Serra Grande. Direcció Ilhéus  

 

Dimensions: 4 km  

 

Característiques generals: 

 

Platja de sorra fina i blanca. És el punt de sortida de gran quantitat de jangades. 

S’hi troben algunes casetes d’ús públic, bars i un càmping. Quan la marea és baixa, 

la platja pren una gran amplitud. Quan aquesta està alta, l’espai de costa està 

totalment reduït.  
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Nom: Escola Dendé da Serra 

Propietat: Privada  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 38,5. . A 2.5 km de la vila de Serra Grande, 

dins l’APA Itcaré/Serra Grande. 

 

Dimensions: 25 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

La seva metodologia d’ensenyament es basa en la Pedagogia Waldorf. L’escola està 

envoltada per Mata Atlàntica, dins l’APA Itacaré/Serra Grande. 

L’espai disposa de diferents infraestructures on s’hi localitzen les aules, cuina, pati, 

despatxos, jardí... A 200 metres de les seves instal·lacions es troba una parada de 

bus. 

Un petit riu travessa el terreny on s’ubica l’escola. Aquest espai fluvial és utilitzat 

per la pràctica d’activitats aquàtiques pels alumnes de l’escola. 

 

 
Imatge 5: Escola Dendé da Serra 

 

 

 

Nom: Maná, agricultura e pasagismo 

 

Propietat: Privada 

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 42. A 6 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande 

 

Dimensions: 30 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Empresa que es dedica a la realització de projectes, implantacions i manutancions 

de jardins. Disposa d’un viver amb espècies de plantes natives i ornamentals, horta 

orgànica, ceràmica per decoració del jardí. 

Dins de les instal·lacions també s’hi troba un petit taller on es desenvolupen 

activitats de costura,... 
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Nom: Cachoeira do Tijuipe  

 

Propietat: Privada  

 

Localització:  Rod. Ilhéus-Itacaré Km 44. A 9 km de la vila de Serra Grande, dins 

l’APA Itcaré/Serra Grande 

 

Dimensions: 48 hectàrees  

 

Característiques generals: 

 

L’espai està situat dins la llera del riu Tijuipe. Des de 1999 ha passat a ser una 

propietat privada amb entrada restringida. Dins l’espai hi ha varies cascades, un 

bar restaurant, diferents sanders per l’interior de la mata atlàntica. 

 

 
Imatge 6: Cachoeira do Tijuipe 

 

Nom: CasAzul  

 

Propietat: Privada. Instituto Arapyaú 

 

Localització:  Serra Grande 

 

Dimensions: 20 hectàrees 

 

Característiques generals: 

 

Infraestructura creada per l’ institut Arapyaú, amb la finalitat d’albergar totes 

aquelles associacions, organitzacions que tractin temes d’educació. Consta de dues 

cases, una d’elles amb cuina i bany, i un jardí de grans dimensions el qual els seus 

límits arriben fins al mar.  
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V.II. Material divers de Natureza Ativa: Logo i 

targetes 

 

 

 

 

Imatge 7: Logo de Natureza Ativa S.L. 

 

Targetes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imatge 10: Targeta de la Tècnica 

Comercial de Natureza Ativa, 

S.L. 

 

Imatge 8: Targeta de Natureza Ativa S.L. 
 

Imatge 9: Targeta de la  

Coordinadora de Natureza Ativa 

S.L. 
 

Imatge 11: Targeta de la Directora de 

Natureza Ativa, S.L. 
 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 
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naturezaativa@gmail.com 

 

V.III. Opinions alumnes Eliés Haun 

 

 

Imatge 9: alumnes 8ª Sèrie 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 
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naturezaativa@gmail.com 

 

 

 

 

Imatge 10: Opinions alumnes EJA 

 



Sensibilizar brincando:  Um caminho para a educação ambiental 

 

-200- 

 
naturezaativa@gmail.com 
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Taula 1: Càlculs indicadors 
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